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EVALUAREA PREȘCOLARILOR ÎN PLANUL DALTON 
 

PROF. LABANOV ADRIANA NARCISA, 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 

DROBETA-TURNU SEVERIN, 
MEHEDINȚI 

 
 Plecând de la afirmația „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; vom prezenta un exemplu de bună practică în realizarea evaluării 
preșcolarilor prin abordarea Planului Dalton.  

Evaluarea este menită să estimeze progresele de ȋnvățare şi să certifice capacităţile şi competenţele 
formate, să identifice ceea ce copilul nu a ȋnţeles sau nu stăpâneşte. Ȋn acelaşi timp, vizează să descopere 
disfuncţiile din procesul de predare-ȋnvăţare-evaluare, să distingă sursele erorilor, să certifice calitatea 
predării şi învăţării, având o funcţie reglatoare asupra acestora. 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. 

 Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic, se conturează utilizarea în învățământul preprimar a următoarelor tipuri 
de evaluare:  

- evaluare inițială-predicativă,  
- evaluare cumulativă-sumativă, certificată,  
- evaluare formativă- continuă.  
De cele mai multe ori, evaluarea este redusă la acțiuni cum ar fi: a verifica, a aprecia, a clasifica – 

sunt numai câteva dintre expresiile folosite frecvent pentru denumirea acestei activități. Evaluarea modernă 
pune accent pe verificarea realizării obiectivelor, pe măsurarea rezultatelor, acțiuni ce duc la luarea de 
decizii de ameliorare, respectiv de perfecționare a procesului și a rezultatelor. Evaluarea tradițională este 
centrată pe acumulare de cunoștințe, în timp ce evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor 
decizii și măsuri ameliorative; pune accent pe emiterea unor judecăți de valoare, care acoperă toate 
domeniile (cognitiv, afectiv, psihomotorii) învățării. Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea 
Europeană urmăreşte individualizarea instruirii copiilor, tratarea diferenţiată, încurajarea celor care au 
nevoie de ajutor, proiectarea strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru 
instruirea conform nevoilor şi capacităţilor fiecăruia pregătirea de nivel superior a educatorilor care să le 
permită înţelegerea complexă a situaţiilor de învăţare. Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea 
integrală a copilului şi a educaţiei sale, nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în 
educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea 
organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei. Noul, 
necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister didactic” se constituie 
ca o aventură a cunoaşterii în care copilul e 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, rezolva sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit în finalul activităţii. Astfel efortul 
copiilor este unul intelectual de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri 
intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile, elaborate 
interactiv, în care copiii îşi asumă responsabilitatea şi verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de 
grup, intergrup, individual în perechi. Ideile grupului au încărcătura afectivă şi originalitate atunci când 
respectă principiul flexibilităţii. Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia; sursele de 
informare pentru adulţi şi copii sunt multe încât pentru cei atraşi de nou, de spectaculos, una pare mai 
atractivă decât alta. Vom prezenta realizarea evaluării preșcolarilor prin aplicarea la grupă a Planului Dalton 
care are un rol activ și dezvoltă o funcție de feed-back pentru copil. În acest context, copilul devine partener 
educațional într-un sistem ce oferă transparență, siguranță, deschidere. Aspectul cel mai important este 
acela că preșcolarul este evaluat pentru ceea ce știe și nu este sancționat pentru ceea ce nu știe. Planul 
Dalton este unul dintre cele mai de succes modele educaționale centrate pe copil din lume.  
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La nivelul ȋnvǎțǎmȃntului preşcolar, Planul Dalton a fost adaptat şi ajustat ȋn funcție de specificul 
vȃrstei copiilor. Planul Dalton creează cele mai bune condiții posibile pentru dezvoltarea personală, 
intelectuală și socială a preșcolarilor, promovȃnd independența, libera inițiativǎ, responsabilitatea, 
încrederea în sine şi cooperarea ȋntre copii. Utilizarea Planului Dalton de la o vȃrstǎ foarte fragedǎ, de-a 
lungul anilor, ȋi ajutǎ pe copii sǎ învețe sǎ ȋşi identifice propriile interese, sǎ-şi gestioneze eficient timpul şi 
cum să-și asume responsabilitatea pentru propria lor educație. Educatoarea inițiază/elaborează sarcini 
didactice şi monitorizează relațiile dintre perechi, urmărind:  

❖ încurajarea comunicării,  
❖ construirea relaţiilor între copii,  
❖ influenţarea perechilor în îndeplinirea/ rezolvarea sarcinilor.  
La nivelul ȋnvǎțǎmȃntului preşcolar, Planul Dalton a fost adaptat şi ajustat ȋn funcție de specificul 

vȃrstei copiilor. Planul Dalton creează cele mai bune condiții posibile pentru dezvoltarea personală, 
intelectuală și socială a preșcolarilor, promovȃnd independența, libera inițiativǎ, responsabilitatea, 
încrederea în sine şi cooperarea ȋntre copii. Planul Dalton este unul dintre cele mai de succes modele 
educaționale centrate pe copil din lume.  

Evaluarea în Planul Dalton are loc la final de săptămână-vineri: 
 ❖ la finalul zilei se va desfǎşura activitatea de evaluare sǎptǎmȃnalǎ;  
❖ evaluarea se va realiza ȋn pereche; noi ca și educatoare verificǎm produsele activitǎții copiilor 

(dacǎ este cazul);  
❖ copiii vor aprecia gradul de cooperare şi plǎcere de a fi cu perechea respectivǎ, vor evidenția 

dificultǎțile ȋntȃmpinate şi modul de rezolvare a acestora;  
❖ se recomandǎ ca noi, ca și cadre didactice sǎ ȋncurajăm comunicarea ȋntre preşcolari, iar noi sǎ fim 

mai mult un spectator ȋn acest moment al evaluǎrii; puteți avea ȋncredere cǎ preşcolarii pot fi buni evaluatori 
şi critici, trebuie doar sǎ-i stimulăm şi sǎ le oferim libertatea de a-şi forma şi dezvolta competențele 
necesare;  

❖ tot vinerea are loc și evaluarea cadrului didactic de către preșcolari,când fiecare copil oferă 
educatoarei un emoticon (față veselă/ tristă sau indiferentă).Aceste emoticoane sunt oferite ce către copil 
în funcție de cum a perceput-o el pe educatoare în acea săptămână. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE:  
• Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom; 
• Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
• Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, LAMBRU VIORICA 

 SCOALA GIMNAZIALA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU 
  
 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 si de aceea vine in ajutorul cadrului didactic. 

 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. 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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EVALUAREA ONLINE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LAPADAT LIGIA 

GRADINIȚA P.N. NR. 2 MANGALIA  
(STRUCTURA LICEULUI TEORETIC ”CALLATIS” MANGALIA) 

 
 Evaluarea reprezintă un element fundamental al procesului de învățământ, căpătând forme deosebite 

în mediul online. Ea este dependentă de activitățile și situațiile de învățare special create de cadrul didactic 
pentru cel mic, copilul fiind invitat să participe practic-acțional sau ca spectator la prezentări cu valențe 
educative. Experiențele de învățare-evaluare contribuie la formarea și dezvoltarea autonomiei, a capacității 
de a organiza o activitate, la obișnuința de a solicita și accepta ajutorul, la perseverența de a duce sarcina la 
final și celebrarea sau valorizarea produsului muncii. 

Beneficiul evaluării online este că se desfășoară în confortul unui mediu cunoscut de copil, bazat pe 
încredere și siguranță, iar acest lucru favorizează o învățare eficientă și durabilă.  

Atașez modele de activități ce pot fi utilizate în cadrul evaluării finale realizată în mediul online la 
nivelul grupei mijlocii. 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 
Calendarul naturii (https://youtu.be/Z6vcbzkzegk) 
Gașca Zurli-Bucătărașul Zurli (https://youtu.be/7HQPC9Esf5g) 
Singurel mă îngrijesc! 
La revedere, grădiniță! Bun sosit, vacanță de vară! 
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 
Știință 
Ce anotimp este? (https://youtu.be/BkzJ4TR1fKo) 
Ghicește ce lipsește! -joc matematic (https://youtu.be/cHmP4NdDu4U) 
Joc de masă 
Ordonează crescător după mărime, lungime, grosime, înălțime! (https://youtu.be/G8NqagxNZvo, 

https://youtu.be/wDEKadjcBY4, https://youtu.be/oNQ8gZf6D4g, https://youtu.be/lkmutOl5a5o) 
La Fermă – Ghicește silueta și sunetele de animale și păsări domestice! 

(https://youtu.be/xmyL84lPCZ8) 
Bibliotecă 
Cuvinte ”prietene”, ”certate” – sinonime, antonime (https://youtu.be/cqelS8YqNq0, 

https://youtu.be/EsoLO5Yhxus) 
Jocul propozițiilor, al cuvintelor și al silabelor (https://youtu.be/ckC0HAf5dlM) 
Artă 
Pictăm obiecte în culorile curcubeului!  
Familia mea (desen) 
Unde și cu ce plec în vacanță? – desen ( https://youtu.be/65kCpmnihGo) 
Joc de rol 
În pădure (https://youtu.be/glR1LisLej0) 
De-a familia 
De-a excursioniștii  
Construcții 
Zilele săptămânii - audiție muzicală (https://youtu.be/tLcDlpyti6E) 
Zăpăcești poveștile! - audiție muzicală (https://youtu.be/GiedNkQNvTU) 
Audiții muzicale: Familia Deget (https://youtu.be/VYgymakur_Y), 10 degețele 

(https://youtu.be/SAMY5uf5sBs) 
Joc de motricitate (https://youtu.be/JUs5r_T0c4o) 
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ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 
 
Domeniul Știință 
Numărătoarea – Cântece pentru copii TraLaLa (https://youtu.be/oa9tmT_49Xg) 
Domeniul Limbă și Comunicare 
Teatrul Planeta Clounella-Povești încurcate-Povești pentru copii (https://youtu.be/eGFuAciWal8) 
Domeniul Om și societate 
Căsuțe / adăposturi pentru animale domestice și sălbatice (materiale la alegere) 
Despre mine și familia mea 
Domeniul Estetic și Creativ 
Anotimpul preferat (pictură) 
Vacanța - Cântece pentru copii TraLaLa - audiție muzicală ( https://youtu.be/HSypwuZbiD0) 
Domeniul Psihomotric 
Înviorarea de dimineață (https://youtu.be/BOrmMo8R85U) 
 
 
MOMENTUL POVEȘTII 
Film pentru copii – Anotimpurile (https://youtu.be/slGW91tcidg) 
Bunele maniere pentru copii (https://youtu.be/ABTZ8s1GhVo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1.Dogaru, Zoe, Evaluarea cunoştinţelor copiilor preşcolari, Ed. Aramis, Bucureşti, 2000 
2.Manolescu, Marin, Evaluarea şcolară - un contract pedagogic, Ed. Fundaţiei “D. Bolintineanu”, 

Bucureşti, 2002 
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IMPORTANTA EVALUARII INITIALE IN ACTIVITATEA DIDACTICA 

 
PROFESOR INVATAMANTUL PRIMAR,  
LARIU-RUSU-MOVILA GHEORGHITA 

LICEUL ,,VASILE CONTA”, TARGU-NEAMT 
 
 Cercetările întreprinse şi experienţa şcolară demonstrează că actul de evaluare devine fecund, 

realizându-şi funcţiile, în condiţiile integrării lui optime în procesul didactic, ca acţiune constitutivă a 
acestuia, menită să furnizeze informaţii cu privire la desfăşurarea procesului şi la rezultatele obţinute, în 
vederea perfecţionării lui. În didactica contemporană este unanim recunoscută necesitatea realizării 
evaluării în procesul de instrucţie şi educaţie, astfel încât aceasta să nu se realizeze ca activitate 
independentă de procesul de instruire, suprapusă acestuia, ci să se integreze în profunzime, organic, în actul 
didactic însuşi. Ceea ce constituie însă, terenul unor confruntări de idei şi experienţe este găsirea celor mai 
eficiente modalităţi de integrare a actelor evaluative în procesul didactic şi realizarea acţiunilor de această 
natură.  

 Evaluarea constituie în tot acest proces un element central, care are rolul de a regla permanent şi a 
forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât şi cu privire la resursele umane 
implicate. Importanţa acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ,,este mai uşor să previi 
decât să vindeci’’. Astfel şi în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentă a nivelului de reuşită a copilului pot contribui la intervenţii şi decizii pertinente şi prompte din 
partea cadrului didactic. Întrebarea care se pune este ,,Când?”, aceasta referindu-se la momentul optim al 
evaluării.  

 În funcţie de modalităţile concrete de valorificare a tehnicilor şi operaţiilor de măsurare, apreciere şi 
decizie, precum şi de integrare a acestora în procesul de învăţământ, se disting mai multe tipuri de evaluare 
didactică.  

 După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialulul biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia şi după 
momentul plasării evaluării în raport cu secvenţa învăţării se disting următoarele tipuri de evaluare:  

 iniţială (predictivă, diagnostică, parţială, de plasament);  
 formativă (continuă, de progres, pe parcurs, permanentă);  
 sumativă (cumulativă, certificativă, globală, finală, de bilanţ).  
 Procesul instructiv-educativ trebuie reglat continuu, în funcţie de rezultatele obţinute, întreaga 

acţiune de formare şi dezvoltare a personalităţii copilului, în ansamblul său (sub aspect intelectual, moral, 
estetic, fizic), trebuie dirijată şi modelată, pas cu pas, pe baza unei sistematici a obiectivelor, în ierarhia lor, 
pentru a se putea atinge nivelul maxim al potenţialului fiecăruia. Avându-se în vedere această cerinţă, 
măsurarea şi aprecierea rezultatelor efectuată abia la sfârşit este puţin eficientă. Ea poate avea valoare 
diagnostică şi prognostică, atunci când este realizată în mod ştiinţific, dar nu poate oferi datele necesare 
pentru adoptarea promptă şi adecvată a unor măsuri ameliorative şi corective în decursul întregii perioade 
de activitate. De aceea o evaluare iniţială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument 
de lucru al învăţătorului, cu ajutorul căruia se perfecţionează activitatea pusă în beneficiul educaţiei 
şcolarilor. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie să vizeze nu numai ,,produsul’’, ci şi ,,procesul’’.  

 Evaluarea iniţială (predictivă) - constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la 
intrarea în şcoală. Evaluarea iniţială evaluează cele trei funcţii generale, dar în primul rând funcţia de 
constatare, permiţând cunoaşterea stării de primire a copilului (nivel de dezvoltare cognitivă, interese, 
cunoştinţe anterioare, deprinderi intelectuale, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează) şi de predicţie- sugerează strategii adecvate care să permită copilului obţinerea performanţei. 
Această formă de evaluare constituie o premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie 
a eficienţei şi reuşitei activităţii viitoare.  

 Subliniind rolul şi însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor în activitatea care 
începe, D. Ausubel conchide: ,,Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: 
ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-
vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă.’’ 
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 Astfel, la începutul fiecărui an şcolar în primele două săptămâni destinate evaluării iniţiale am aplicat 
diverse metode de observare şi înregistrare a comportamentelor, cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite 
anterior.  

 La începutul unui ciclu de învăţământ sau chiar la început de an şcolar, profesorul trebuie să cunoască 
,,materialul’’ cu care va lucra, pe care îl va şlefui.  

 Datele obţinute prin probele de evaluarea iniţială ajută la conturarea activităţilor următoare în cel 
puţin trei direcţii:  

 modul adecvat de predare-învăţare a noului conţinut, strategiile didactice învăţate;  
 aprecierea oportunităţii unui program de recuperare pentru întreaga clasă;  
 adoptarea unor măsuri de spijinire a unor copii (programe de recuperare individualizate).  
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METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE 

 
LASLO ANTONIA CORNELIA 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 SIGHISOARA 
 
„Strategiile didactice utilizate în învăţământul preşcolar” 
Ultimul studiu elaborat de UNICEF (în anul şcolar 2003-2004), pe un eşantion de 1559 cadre 

didactice, privind situaţia actuală a învăţământului preşcolar din România, aduce în atenţia noastră, a 
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, câteva aspecte importante legate de strategiile didactice 
folosite. În acest sens, vor fi trecute în revistă câteva puncte principale abordate în studiul amintit, asupra 
cărora sunteţi invitate să refletaţi: 

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. 

O recitire şi rediscutare, în cadrul întâlnirilor metodice săptămânale, a Ghidului de aplicare al 
programei preşcolare, credem că ar fi binevenită, pentru evitarea unor astfel de neînţelegeri regretabile la 
acest moment. 

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. 
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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. 

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. 
Toate aceste date sunt confirmate şi statistic, în urma răspunsurilor cadrelor didactice la întrebarea 

referitoare la formele de organizare a activităţilor şi la ponderea lor. 
În sinteză, opiniile formulate de cadrele didactice conturează câteva tendinţe: 
- cele mai multe cadre didactice au declarat că folosesc în activităţile cu copiii 50% activităţi frontale, 

25% individuale şi 25% în grupuri mici; 
- la majoritatea cadrelor didactice chestionate se constată o tendinţă de a plasa activităţile individuale 

şi cele desfăşurate cu grupuri mici la egalitate (de exemplu: 25% individuale şi 25% grupuri mici); 
- sunt şi cadre didactice care nu folosesc decât două dintre formele de organizare cu copiii preşcolari: 
- fie frontal şi în grupuri mici 
- fie individual şi în grupuri mici 
- fie numai frontal şi individual; 
- este foarte interesant faptul că dintre cadrele didactice care se raportează numai la două din cele 

patru forme de activitate, nimeni nu face referire la lucrul în perechi; 
Între alegerile mai deosebite, semnalăm: 
- cadre didactice (2 cazuri) care se descriu lucrând numai cu grupuri mici; 
- cadre didactice care aplică numai lucrul frontal (2 cazuri). 
În contextul descris, se impune o mai atentă consiliere şi îndrumare a cadrelor didactice, din partea 

directorilor, metodiştilor şi a inspectorilor de specialitate, pentru a se încuraja folosirea metodei de lucru cu 
copiii în perechi, precum şi îmbinarea armonioasă şi eficientă a diferitelor forme de organizare a 
colectivului de copii, în funcţie de tipul şi conţinutul activităţii, nivelul grupei etc. 

4. Metode folosite în învăţământul preşcolar 
Una dintre observaţiile curente care se poate face este aceea că, deşi jocul ar trebui să fie activitatea 

de bază, copiii au fost lăsaţi să se joace foarte puţin timp şi numai în etapa de dimineaţă, cea a activităţilor 
desfăşurate pe zone/sectoare/arii de stimulare. 
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 În multe dintre observările derulate, metodele utilizate dinamizează copiii mai mult prin ritmul alert 
impus de cadrul didactic, decât prin esenţa activităţii. 3 

Concluziile observărilor la grupele preşcolare în problema metodelor sunt completate de problemele 
constatate de directori în timpul asistenţelor şi al schimburilor de experienţă, reliefate în timpul discuţiilor 
de grup şi anume: 

 necunoaşterea metodelor noi; 
- utilizarea predominantă a strategiilor didactice tradiţionale; 
- verbalismul excesiv al educatoarelor; 
- lipsa de stimulare a copiilor în participarea directă şi activă în învăţare, datorită folosirii metodelor 

expozitive în defavoarea celor activ-participative. 
În acest context, considerăm că este bine să revenim cu seriozitate la studiul individual, orientat cu 

deosebire asupra metodelor de lucru cu preşcolarii şi la interasistenţe şi lecţii deschise, ca mijloc cert de 
remediere a deficienţelor constatate în planul metodelor folosite în activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

5. Utilizarea mijloacelor didactice în contextul strategiilor de predare-învăţare 
În privinţa mijloacelor didactice utilizate, a materialelor didactice şi a echipamentelor, se poate face 

precizarea că există o diversitate foarte mare a situaţiilor întâlnite în practică. 
Materialele şi echipamentele care însoţesc explicaţiile educatoarei şi procesul de învăţare al copiilor 

variază de la insuficiente, vechi, deteriorate, tradiţionale, inadecvate vârstei, inadecvate temei studiate, până 
la existenţa unor grupe cu materiale care se bucură de atribute ca: suficiente cantitativ, în condiţii bune, 
adecvate vârstei, adecvate temei, care permit individualizarea instruirii, prezintă elemente de noutate, sunt 
variate, semnificative pentru activitate. 

Observările la grupele preşcolare ridică multe probleme în privinţa materialelor şi mijloacelor 
didactice, dintre care enunţăm: 

- nu sunt puţine cazurile în care lipsesc materialele/echipamentele didactice (jocuri, truse, planşe, 
materiale audio-video, aparate, calculator), dar există material mărunt pentru jocul de masă, confecţionat 
de educatoare şi părinţi sau sunt folosite materiale din natură; 

- nu în toate cazurile unde materialul didactic este suficient cantitativ sau atractiv, sunt exploatate 
valenţele lui ; 

- în cele mai multe dintre situaţii, copiii ştiu să utilizeze materialele, sunt familiarizaţi cu ele, dar 
există şi situaţii în care materialele didactice sunt necunoscute copiilor ; 

- în puţine situaţii putem spune că există material didactic care să aibă în acelaşi timp toate atributele 
necesare: suficient cantitativ, divers, accesibil, atractiv, în stare bună, funcţional, refolosibil. 

- deşi există diferenţe în privinţa dotării grupelor preşcolare din mediul urban faţă de cel rural, în 
activitatea la grupă nu se înregistrează diferenţe, materialele didactice existente fiind valorificate la fel de 
bine în ambele medii de rezidenţă. 

În privinţa mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor putem spune că sunt folosite predominant 
planşele, urmate de jocurile, trusele didactice şi materialele mărunte pentru jocurile de masă. Dintre 
echipamente, sunt folosite cele audio în câteva dintre activităţile de educarea limbajului, educaţie muzicală 
sau educaţiei plastică. 

Se constată totuşi o lipsă de timp petrecut în compania jucăriilor, singurul moment al zilei în care 
copiii au acces la acestea fiind jocurile şi activităţile alese de dimineaţă. 

Atunci, se pune întrebarea: Am uitat oare că preşcolaritatea este implicit şi determinant legată de joc? 
Cercurile pedagogice din acest an şcolar, ar trebui să ne aducă în atenţie acest lucru! 

6. Individualizarea instruirii/tratarea diferenţiată 
În practica la grupă, individualizarea activităţii cu copiii, respectiv tratarea diferenţiată în funcţie de 

particularităţile individuale ale acestora, se realizează foarte diferit de la o educatoare la alta. Situaţiile 
întâlnite se pot înscrie în câteva categorii: 

• Cadrele didactice realizează individualizarea instruirii/tratarea diferenţiată a copiilor prin 
următoarele elemente: 

- copiii primesc sarcini diferenţiate pe parcursul tuturor activităţilor (este modalitatea de 
individualizare cea mai frecventă); 

- educatoarea adaptează formele de învăţare; 
- educatoarea adaptează/modifică spaţiul, mobilierul în funcţie de nevoile copiilor; 
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- educatoarea utilizează metode şi procedee suplimentare pentru a răspunde nevoilor unor anumiţi 
copii; 

- educatoarea oferă explicaţii suplimentare sau adresează întrebări ajutătoare; 
- educatoarea acordă sprijin individual copiilor în funcţie de situaţiile care intervin, în funcţie de 

interesele, preocupările copiilor; într-un cuvânt, în funcţie de particularităţile individuale ale acestora; 
- educatoarea lucrează cu copiii care au nevoi speciale (dificultăţi de atenţie şi învăţare) sau cu copii 

care sunt avansaţi faţă de programa preşcolară; 
- ritmul instituit de cadrul didactic ţine seama de diferenţele dintre copii, de experienţele lor 

anterioare, de stilul, nevoile, capacităţile lor, propunând activităţi diferenţiate şi fără a avea atitudini 
părtinitoare faţă de copii. 

• Există şi situaţii de tipul: educatoarea este preocupată de individualizare, încurajază copiii care au 
nevoie de ajutor, dar nu are timp suficient să lucreze cu ei individual, sau ritmul activităţii (impus de cadrul 
didactic datorită prezenţei observatorului) este prea alert şi nu permite realizarea individualizării. 

• Nu se recurge la individualizarea instruirii (sarcinile de lucru sunt raportate la conţinuturi, sunt în 
acord cu finalităţile stabilite de programa şcolară, dar nu sunt raportate la potenţialul fiecărui copil; în cel 
mai bun caz, sarcinile sunt formulate respectând particularităţile de vârstă). În situaţii izolate, sunt 
educatoare care manifestă atitudini inadecvate, un exemplu în acest sens fiind acela în care un copil nu 
răspunde corect la întrebarea cadrului didactic, iar acesta îi oferă jumătate din răspunsul corect, suficient 
cât să poată fi continuat de copil. 

Constatăm astfel, intenţia multor cadre didactice de a realiza individualizarea instruirii, dar nu 
întotdeauna aceasta ia o formă adecvată în practică. Explicaţia directorilor pentru acest fapt este aceea a 
lipsei instrumentelor teoretice şi practice pentru individualizare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
încurajează colaborarea cadrelor didactice-metodişti din licee/colegii pedagogice cu educatoarele, în 
vederea elaborării auxiliarelor didactice pe această temă. 

a) Respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere 
Respectarea ritmului propriu de învăţare, ca element definititoriu pentru individualizarea instruirii se 

regăseşte în sălile de grupă într-o paletă foarte extinsă: 
- de la educatoare care creează copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (formulează sarcini 

adecvate ritmului acestora, adaptează formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, dă copiilor 
posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie); 

la cele care: 
- nu ţin seama de diferenţele dintre copii în privinţa ritmului de învăţare, rezolvând sarcinile copiilor 

care nu pot răspunde în timpul impus sau ”lucrând mai degrabă cu categorii de preşcolari decât cu persoane 
individuale”. 

b) Stabilirea sarcinilor de învăţare 
Un alt element care defineşte individualizarea instruirii este modul în care sunt formulate sarcinile 

învăţării şi măsura în care acestea sunt adecvate particularităţilor individuale ale copiilor. Şi aici, observările 
au scos la iveală practici din cele mai variate ale educatoarelor la grupă: 

- există cadre didactice care stabilesc sarcini de învăţare adecvate particularităţilor de vârstă şi mai 
puţin celor individuale sau nevoilor, unicităţii fiecărui copil – acestea sunt cele mai numeroase situaţii; 

- în unele situaţii, cadrele didactice formulează sarcini de învăţare diferenţiate pe niveluri, dar nu 
ajung până la individualizarea instruirii în raport cu ideile şi unicitatea fiecărui copil; 

- în alte situaţii, stabilirea sarcinilor ţine seama de particularităţile copiilor, dar se ajunge la etichetarea 
copiilor, de tipul: “Ţie ţi-am dat o fişă mai uşoară”, sau ”Tu lucrezi foarte bine de obicei, haide!”; 

- în alte situaţii, sarcinile formulate sunt raportate exclusiv la conţinuturile care trebuie transmise, iar 
finalizarea lor corectă şi rapidă surprinde cadrul didactic care nu mai are pregătite şi alte activităţi pentru 
copii; 

- pentru copiii cunoscuţi ca având dificultăţi de învăţare sunt educatoare care formulează sarcini 
specifice, fiind interesate să participe toţi copiii în activităţi; 

- există cadre didactice care construiesc sarcinile de învăţare plecând de la conţinuturile învăţării, 
adaptându-le în funcţie de caracteristicile copiilor pe care-i conduc – dar foarte puţine ca număr. 
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În majoritatea observărilor la grupe nu se regăseşte preocuparea cadrelor didactice pentru 
individualizarea instruirii, respectiv pentru respectarea particularităţilor individuale, accentul fiind plasat 
pe conţinutul de predat/însuşit şi pe grup ca întreg. 

De aceea, credem că, activităţile metodice planificate în acest an şcolar, ar putea să preia tema 
individualizării învăţării şi să o abordeze cu multă seriozitate, încercând să aducă în atenţia profesioniştilor 
practici variate şi inedite. 

7. Învăţarea prin cooperare 
În urma observărilor, se poate afirma că învăţarea prin cooperare nu este percepută de cadrele 

didactice drept un scop permanent pe care să-l aibă în vedere atunci când proiectează activităţile. În foarte 
puţine cazuri (6 observări din 40) copiii au fost încurajaţi să coopereze, prin materialele puse la dispoziţia 
lor de către cadrul didactic sau prin tema pe care o derulau. 

Situaţiile concrete în care copiii au colaborat au fost de tipul: 
- la sectorul Construcţii copiii au lucrat în grup, s-au ajutat pentru a realiza o construcţie comună; 
- la sectorul Artă copiii au cooperat, în activităţi de educaţie plastică, la lipire, decupare, pe care le-

au desfăşurat în grup; copiii s-au ajutat şi au folosit în comun materialele; 
- deşi nu au fost încurajaţi în mod explicit să coopereze/colaboreze, colaborarea a funcţionat bine în 

împărţirea materialelor, insuficiente, totuşi, cantitativ; 
- uneori colaborarea apare la jocurile din exterior ale copiilor, jocuri nestructurate, nu în activităţile 

din sala de grupă. 
Anul acesta, învăţarea prin cooperare ar putea fi o temă de cercetare pentru cadrele didactice care 

doresc să fie întotdeauna cu un pas înaintea celorlalţi şi, totodată, o temă pentru un simpozion naţional sau 
interjudeţean. 

8. Flexibilitatea derulării activităţii 
Observările la activităţi nu vizează în mod explicit acest aspect, dar el oferă o imagine despre 

adaptarea strategiilor utilizate de cadrul didactic la reacţiile grupei de copii. Nu se observă modificări ale 
scenariului prestabilit ca urmare a derulării activităţilor, indiferent de reacţiile copiilor, ceea ce a condus la 
remarci ale observatorilor de tipul: “Educatoarea limitează comunicarea la un scenariu prestabilit care 
stăvileşte exprimarea liberă a copiilor” sau „S-a observat încorsetarea educatoarei de un plan de desfăşurare 
a activităţii dinainte stabilit”. 

De aceea, cursuri de formare pe „Metoda proiectelor” (cu formatorii naţionali existenţi în judeţul 
Călăraşi) sau pe „Acces, calitate, echitate în învăţământul preşcolar” (cu formatorii naţionali existenţi în 
judeţul Suceava) ar putea fi o soluţie pentru educatoarele care încă nu au reuşit să se desprindă de un 
scenariu prestabilit al activităţii şi să se adapteze la reacţiile grupului de copii. 

9. Modalităţi de evaluare utilizate în învăţământul preşcolar. Opinii privind evaluarea copiilor 
Tipurile de evaluare menţionate de către cadrele didactice care au fost chestionate si au participat la 

interviurile de grup şi care sunt utilizate de către acestea în învăţământul preşcolar sunt: 
- evaluarea iniţială 
- evaluarea continuă şi 
- evaluarea sumativă 7 
Evaluarea iniţială este realizată de către cadrele didactice la începutul anului şcolar sub forma unor 

teste sau a unor aplicaţii, pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor, dar şi pentru 
a determina, în funcţie de profilul grupei, ritmul desfăşurării activităţilor, în baza căruia îşi proiectează 
planificarea săptămânală şi semestrială. 

Evaluarea continuă este realizată permanent, prin mai multe modalităţi, pe care le vom aminti în cele 
ce urmează. 

Evaluarea sumativă se realizează la finalul semestrelor şi al anului, când se face şi caracterizarea 
grupei. 

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. 
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Dintre modalităţile alternative de evaluare utilizate 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, prin ecusoane (flori, iepuraşi, ursuleţi), 

medalii, 
•  „metoda consemnării pe un grafic (cu puncte şi procentaje)” a rezultatelor, pe activităţi şi 

preferinţe. 

În baza răspunsurilor adunate în sondajul realizat, putem aprecia faptul că, modalităţile de evaluare 
cele mai utilizate sunt cele specifice învăţământului preşcolar: evaluarea cu simboluri şi evaluările verbale. 
Cu toate acestea, evaluarea cu calificative deţine un procent destul de mare, mai mare decât cel al metodei 
portofoliilor sau cel al autoevaluărilor. Acest fapt se datorează dorinţei cadrelor didactice din învăţământul 
preşcolar de a pregăti copilul pentru sistemul de evaluare utilizat în învăţământul primar şi, totodată, 
faptului că utilizarea portofoliilor este o metodă insuficient explorată în sistemul formării iniţiale şi cel al 
formării continue, o modalitate mai elaborată de evaluare, mai rafinată, care solicită o interpretare a unor 
rezultate de diverse tipuri, în baza unor criterii foarte bine formulate – altfel spus, solicită mai mult timp şi 
mai mult efort. Eficienţa ei este însă mult mai mare în privinţa reflectării progreselor realizate de către 
copil. O mică, dar semnificativă, diferenţă în utilizarea metodei portofoliului a fost sesizată între mediul 
urban şi cel rural. 

Ceea ce este demn de remarcat este faptul că, 39,5% dintre cadrele didactice, indiferent de mediul 
unde lucrează, utilizează această metodă care, ulterior, în clasele primare nu mai este folosită. 

Schimburi de experienţă pe verticală, educatoare-învăţători, care să abordeze tema evaluării ar putea 
fi iniţiate şi încurajate pe parcursul acestui an şcolar, iar materiale de sprijin pentru cadrele didactice, în 
care să se vadă o viziune comună, ar fi binevenite. 

10. Relaţia cadru didactic-copii în contextul evaluării 
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 veni la grădiniţă; 
- 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 dintre opiniile educatoarelor: 
- „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 
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!”. 
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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. 

Acest tip de a relaţiona cu copilul, în contextul evaluării, ar trebui să fie urmărit cu atenţie de către 
inspectorii pentru învăţământ preşcolar, în inspecţiile de specialitate planificate pentru acest an şcolar. 

11. Relaţia cadre didatice-părinţi în contextul evaluării 
În privinţa părinţilor, opiniile cadrelor didactice au pus în lumină atitudini diferite ale acestora în 

raport cu evaluarea copiilor. 
Iată câteva dintre concluziile interviurilor de grup realizate cu educatoarele: 
- 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. 
Ce li se comunică părinţilor în privinţa evaluării copiilor lor: 
• Rezultatele reale în urma aplicării diverselor instrumente de evaluare cu comentariile aferente – fişe 

de lucru, obiecte ale activităţii la grupă, mapa de lucru a copilului; 
• Aspectele legate de comportarea copiilor, uneori, în special când aceasta este neadecvată. 
• „Se arată părinţilor caietele, lucrările copiilor şi se discută cu ei toate aspectele pozitive şi negative, 

cu tact, menţionându-se golurile pe care le au copiii”. 
• Aprecierea rezultatelor copiilor pentru a-i informa privitor la ce ne-am propus şi ce am realizat, unde 

au întâmpinat greutăţi copiii şi cum ar putea să-i ajute. 
• „Ceea ce a învăţat copilul şi ce dificultăţi a întâmpinat în învăţare, pentru a-şi înţelege şi evalua 

corect copilul”; „unde a greşit la fişele de evaluare, pentru a şti la care aspecte să mai lucreze cu copilul 
acasă”. 

Ce îi interesează cel mai mult pe părinţi în opinia cadrelor didactice 
Pe cei mai mulţi dintre părinţi: 
Pe un procent mic de părinţi: 
• „Ce a învăţat în ziua respectivă”; „Ce ştie şi ce nu ştie copilul”; „Dacă a fost atent la activităţile 

zilnice”; „Dacă a fost activ”; „Dacă a fost cuminte”; „Dacă a mâncat tot şi s-a simţit bine fizic”; „Dacă s-a 
jucat şi a cooperat cu alţi copii”; „Poziţia ocupată de propriul copil în ierarhia clasei”. 

• Cum să îi ajute pe copii acasă (Unii părinţi vin săptămânal, sunt consiliaţi, vin să înveţe cum se 
rezolvă fişele de lucru ale copiilor, pentru a-i ajuta pe copii acasă). 

• Derularea activităţilor din ziua respectivă, dacă s-a făcut conform orarului. 
• Metodele de joc folosite în grădiniţă (În multe cazuri, educatoarele au început să le explice jocul ca 

metodă de învăţare). 
• Tema pentru acasă 
• Evoluţia dezvoltării personalităţii copilului 
• Informaţii evaluative referitoare mai puţin la comportamentul cognitiv al copilului şi mai mult la 

comportamentul social al acestuia în microgrup. Părinţii valorizează în mare măsură aspectele care ţin de 
disciplină, de supunere în faţa autorităţii („v-a creat probleme?”, „a fost cuminte?”). 

• Aspectul didactic al activităţilor derulate în grădiniţă şi pregătirea copilului pentru înscrierea în clasa 
I, în special este cazul părinţilor care au copiii în grupele terminale. 

• Cunoştinţele asimilate de copii, dacă au învăţat poezii, dacă ştiu să numere, să scrie. 
Probleme ridicate de părinţi privind evaluarea: 
• O tendinţă puternică a părinţilor, identificată de cadrele didactice, a fost aceea de a evalua 

performanţelor propriului copil prin raportare la performanţele colegilor de grupă. 
• Supraaprecierea sau subaprecierea copiilor de către părinţi unii devenind prea exigenţi sau prea 

indulgenţi; sunt şi părinţi dezinteresaţi sau care consideră că nu are rost străduinţa de a învăţa mai mult, dar 
care au plăcere să afle lucruri bune despre copiii lor. 

• Aşteptările prea înalte privind grădiniţa, considerând că dacă învaţă multe lucruri la grădiniţă, copiii 
vor înregistra mai multe reuşite în şcoala primară. („Doresc să înveţe ca la şcoală copiii, să scrie în fiecare 
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zi”). Sunt părinţi foarte exigenţi, care doresc să-i verifice ce au făcut, ce trebuie să facă şi acasă (aşteaptă 
teme), aşteaptă aprecieri pozitive superlative. 

• Situaţii de discrepanţă între ce îi învaţă educatoarea şi ce îi învaţă părinţii acasă pe copii. 
Relaţia educatoare-părinţi, în contextul mare al relaţiei grădiniţei cu comunitatea sau în contextual 

strict la evaluării activităţii copiilor, este un subiect interesant şi provocator pentru directorii instituţiilor de 
învăţământ preşcolar şi pentru inspectorii de specialitate şi, de aceea, credem că ar putea fi abordat la 
cercurile cu directorii. 

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. 
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ROLUL PLATFORMELOR EDUCAȚIOALE ÎN MODERNIZAREA 

TEHNOLOGIEI DIDACTICE 
 

PROF. LĂȚA VIORICA ANGELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRALOȘTIȚA 

 
Utilizarea platformelor electronice în procesul educaţional este determinată de o serie de condiţii: 

sociale, de comunicare, tehnice şi, nu în ultimul rând, pedagogice. Procesul educaţional a fost dintotdeauna 
e răspunsul formulat de educaţie la cerințele mediului socioeconomic. Una dintre caracteristicile esenţiale 
ale fenomenului educaţional actual este dinamismul accelerat şi incontestabila deschiderea faţă de 
schimbare. 

Tocmai aceste caracteristici îi asigură educaţiei rolul de mecanism principal de formare a omului ca 
fiinţă socială activă capabilă de permanentă racordare la schimbările de perspectivă. Pe lângă multiplele 
roluri sociale pe care le exercită omul, cel de educator şi educat sunt roluri sociale de bază.  

Toate elementele componente ale procesului didactic (competențe, conţinuturi, strategii, mijloace) se 
adaptează interrelaţiei dintre social şi educaţional, cele mai deschise schimbărilor fiind mijloacele de 
învățământ și implicit tehnologiile. Prin tehnologiile educaţionale se produce corelaţionarea dintre educator 
şi educat, fapt ce le plasează pe poziţia de promotor al paradigmelor educaţionale.  

Eficienţa procesului educaţional depinde în mare parte de utilizarea tehnologiilor moderne. În 
accepţia actuală, tehnologiile moderne presupun nu doar utilizarea metodelor care favorizează 
interrelaţionarea directă, ci şi utilizarea unor mijloace electronice în procesul didactic. Platformele 
educaționale au devenit nu doar un suport pe care educatorul şi educatul îl pot folosi ca element 
complementar, ci şi o modalitate de instruire ce substituie contactul direct. Analizând contextul apariţiei 
acestora, constatăm multiple condiţii care au favorizat extinderea sferei de utilizare de la rolul ajutător la 
rolul esențial, indispensabil. În acest context putem evidenția condiţiile de realizare a comunicării 
interumane favorizate de platformele electronice. Modul de viaţă şi particularităţile contextului social 
plasează persoana în situația preferinţială comunicării mijlocite. Complexitatea relaţiilor sociale, 
dinamismul alert al vieţii au scos în evidenţă avantajele acestui tip de comunicare. Depăşirea dificultăţilor 
deficitului de timp şi a celor determinate de distanţă, amplitudinea reţelei de comunicare fac mai comodă o 
comunicare prin intermediul tehnologiilor moderne. Evoluţia tehnologiilor moderne a influenţat şi modul 
de a percepe actul educaţional. Astăzi şi educatorul, şi educatul acceptă situaţia transmiterii şi recepţionării 
mesajului educaţional la distanţă, monitorizarea feedback-ului prin mijloacele tehnice. 

 Un rol aparte are şi evoluţia propriu-zisă a tehnologiilor. Trăim în perioada accesului larg al persoanei 
la produsele digitale. Însă, toate aceste inovaţii tehnologice nu ar fi posibile fără schimbări care s-au produs 
în domeniul ştiinţelor educaţiei. Observăm constant o deschidere spre diversitatea abordărilor şi modelelor 
educaţionale. Această consecință este generată de efectul postparadigmatic. Procesul educaţional nu mai 
este încadrat în limitele stricte ale unui singur model. Se încurajează adaptarea la nevoile grupului-ţintă. O 
strategie eficientă presupune îmbinarea elementelor mai multor teorii şi modele, deplasarea accentului 
astfel încât cel care învață să devină subiect al propriei formări, fiind valorificate în acelașii timp şi reperele 
constructivismului, concomitent cu utilizarea paradigmei tehnologice, care are la bază abordări din 
domeniul ciberneticii.  

Platforma electronică îşi păstrează principiile de bază ale funcţionării, dar este receptivă la schimbare, 
astfel încât îşi modifică variantele de activitate, punând accent pe facilitarea accesului profesorului şi al 
studentului şi pe evidenţierea posibilităţilor de monitorizare a procesului de predare-învăţare-evaluare. 
Platformele electronice oferă o diversitate largă de posibilităţi educaţionale. Există multiple modalităţi de 
plasare a conţinutului. Profesorul are posibilitatea de a prezenta sub diverse forme activităţile şi de a formula 
sarcinile de realizat. Nu este neglijat nici aspectul evaluării. Pot fi plasate teste de evaluare continuă sau 
sumativă. Elevul poate fi apreciat vizavi de cunoaşterea întregului volum pentru o temă sau poate rezolva 
doar o sarcină. Platforma electronică oferă avantajul realizării concomitente a evaluării de către profesor, a 
evaluării reciproce între elevi şi a autoevaluării. Utilizarea chat-urilor şi a forum-urilor sunt modalităţi de 
comunicare, în cadrul cărora pot fi iniţiate dezbateri, aprecieri. Elevii îşi pot exprima opinia asupra unei 
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probleme controversate sau pot să comenteze punctul de vedere despre rezultatul lucrului realizat de către 
coleg. Un alt avantaj al platformei electronice constă în posibilitatea de monitorizare a gradului de implicare 
a profesorului şi elevilor, prin vizualizarea „frecvenţei” intrărilor şi stabilirea rezultatului activităţii. 
Platforma electronică permite stocarea şi gestionarea unui număr nelimitat de cursuri, precum şi stocarea 
şi gestionarea unui volum nelimitat de conţinut în cadrul unui curs. Oferă posibilitatea completării de către 
fiecare elev a propriului portofoliu.  

În acelaşi timp, utilizarea platformei electronice presupune şi o serie de dificultăţi. Profesorul nu 
întotdeauna acceptă comunicarea asincronică cu elevii. Chiar şi cadrele didactice care operează cu 
platforma pot întâlni dificultăţi în formularea sarcinilor de lucru individual, în monitorizarea procesului de 
realizare. Mult timp necesită elaborarea testelor de evaluare.  

Nu în ultimul rând remarcăm faptul că platforma electronică permite realizarea evaluării în toate 
ipostazele procesului de formare. Prin prezentarea condiţiilor care consolidează rolul platformelor 
electronice în procesul educaţional, precum şi prin analiza avantajelor şi perspectivelor pe care le 
conturează această modalitate de instruire, am constatat că astăzi nu ne mai aparţine alegerea: a utiliza sau 
nu tehnologiile moderne în predare. Acestea reprezintă un rezultat al evoluţiei accelerante al societății şi o 
condiţie a realizării procesului educaţional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
1. http://edu.glogster.com/ 
2.  https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
3.  https://kahoot.com/ 
4. https://www.eduapps.ro/resurse-educationale/  
5. https://www.mykoolio.com/ 
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TESTAREA ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR GEANINA EMO 

 
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, 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. 

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. 
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- 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. 
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.  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROFESOR DE RELIGIE LAZAR SPIRIDON  
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.4 RM. VALCEA 

 

 Având în vedere situația globală provocată de Coronavirusul Covid-9, Guvernul României a anunțat 

închiderea școlilor și grădinițelor. La nivelul mai multor școli, licee sau universități au fost implementate 

de-a lungul timpului soluții dedicate suportului educației. 

 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. 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. 

 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 elaborarea testelor, on-line-

ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de 

calculator:SCORM,care SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea . Platforma BLACK-

BOARD 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.  

 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. 

 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 ON LINE 

 
PROFESOR: LAZARESCU IONELA –ADRIANA 

LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 
 
 O schimbare bruscă pentru multe săli de clasă într-un cadru online a început cu primăvara anului 

2020 . Profesorii încearcă să-și regleze instrucțiunile rapid și mulți fac predare la distanță pentru prima dată. 
Experiența contează și poate fi frustrant să încercăm să-i ajutăm pe elevii noștri în acest mod nou.  

 Există o mulțime de conținut online la care putem face legătura și referință, dar includerea 
materialelor autentice este o modalitate excelentă de a ancora învățarea. Surse autentice, exemple reale și 
cazuri preluate din istoria noastră sau din lumea naturală oferă contextul bogat și nuanța de care deseori 
lipsesc proiectele ipotetice sau exemplele inventate. 

 Solicitarea elevilor să analizeze și să interpreteze materialele și conținutul în timp util le poate spori 
gândirea critică și implicarea. Spre exemplu: fragmente de înregistrări dintr-o emisiune radio difuzate 
săptămânal, care aveau legătură cu subiectele lecției, videoclipuri și interviuri sau înregistrări de podcast-
uri cu experți pe subiectele lecției pentru a-și modela gândirea și a oferi materiale autentice elevilor. 

 Astfel, furnizarea de conținut video, audio, de citire și interactiv poate face un curs mai atrăgător. 
Câteva exemple bune de abordări media ar putea fi:oferirea de transmisii radio, clipuri de ziar și hărți 
interactive pentru elevii din lecția de istorie. Elevii pot identifica apoi teme prezente pe parcursul tuturor 
materialelor. Elevii pot scrie un rezumat al unei teme într-un fragment de literatură pe baza unui extras din 
carte, un interviu TV pe care autorul l-a dat pe carte și o serie de benzi desenate web sau tipărite care fac 
referire la carte. 

 Reflecția și metacogniția sunt esențiale pentru învățare în orice cadru, iar într-un cadru online 
profesorii trebuie să aibă intenția de a ajuta elevii să reflecteze. Activitățile de reflecție ale profesorilor i-
au ajutat pe elevi să reflecteze asupra învățării lor. 

Evaluare online 
Evaluarea învățării elevilor este o componentă esențială a predării și învățării eficiente în mediul 

online. Evaluarea formativă urmărește înțelegerea elevilor și zonele slabe în timpul procesului de învățare 
și permite profesorului să adapteze predarea în consecință. Evaluările sumative sunt un test de învățare, de 
obicei efectuat la sfârșitul procesului de învățare (adică la mijlocul unei perioade de învățare sau final). 

Este important să creăm activități autentice de evaluare în mediul online. Ca întotdeauna, este esențial 
ca lecțiile noastre să înceapă cu un set de rezultate ale învățării clar definite. Evaluările pot promova 
învățarea activă și pot construi un sentiment de comunitate în rândul elevilor și al şcolii, dacă sunt concepute 
corespunzător. 

 Următoarele sunt exemple de evaluări care s-au dovedit a fi eficiente în mediul de învățare online:  
• Lucrări scrise: eseuri scurte, lucrări de cercetare, răspunsuri la studii de caz. Elevii trimit lucrări 

scrise în format electronic. Profesorul poate repartiza elevii în grupuri mici pentru a oferi feedback de la 
colegi și pentru a construi comunitate. 

• Discuție online: activități de discuții asincrone (de exemplu, forum de discuții,). Profesorul poate 
iniția discuții la curs cu un set de întrebări. Apare aici oportunitate pentru construirea comunității prin 
moderarea elevilor. 

• Discuții, hărți conceptuale:oferim in acest fel reprezentarea vizuală a conexiunilor dintre 
conceptele pe care elevii le-au învățat.  

• Un instrument bun pentru evaluarea formativă pentru a evalua cunoștințele elevilor la anumite 
puncte de control din curs este activitatea de Brainstorming sau Mindmapping 

• Prezentări:Prezentările studenților pot fi modificate în mediul de învățare online. Elevii creează 
prezentări (de ex. ppt sau poster) pentru a le prezenta profesorului și colegilor de clasă online și pentru a 
primi feedback de la aceștia. Instrumentele de conferință web sincrone pot fi utilizate pentru a facilita aceste 
prezentări sau pot fi înregistrate și prezentate asincron. 

• Test / test / examen:Întrebările tradiționale cu răspuns multiplu, scurt sau lung pot fi create chiar 
pe platforma pe care școala o folosește (de exemplu Google Classroom- quizes. Acestea sunt, în general, 
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verificări mici, evaluări formative pentru a testa înțelegerea elevilor asupra materialului lecției sau a 
capitolului. Testele față în față pot fi, de asemenea, încorporate pentru examene cu mize mai mari. 

 S-ar impune si câteva sfaturi pentru evaluarea învățării elevilor online 
1. Dacă sarcinile sunt complexe și cu mai multe părți, este mai eficient să le împărțiți în componente 

mai mici, astfel încât profesorul să poată evalua elevii în mai multe momente ale procesului de învățare și 
să ofere feedback. 

2. Oferirea elevilor de rubrici explicite și detaliate pentru a comunica cu exactitate așteptările privind 
performanța elevilor. 

3. În cazul în care materialul lecției sau a capitolului este extrem de tehnic, luați în considerare 
utilizarea unor teste de auto-verificare fără notare ca o evaluare formativă pentru a verifica învățarea elevilor 
și pentru a determina dacă strategiile de predare ar trebui modificate – adaptate situației apărute.  

4. Evaluările in sine și ajutorul colegilor se pot folosi pentru a reduce volumul de muncă al 
profesorului, pentru a îmbunătăți experiențele de învățare ale elevilor și pentru a forma abilitatea de a lucra 
in echipă. 

5. Trebuie căutate oportunități de a oferi feedback întregii clase - adică un anunț sau un e-mail care 
să rezume tiparele observate în sarcinile elevilor. 

6. Discuții cu întrebări și răspunsuri pot fi, de asemenea, utile pentru a pune întrebări obișnuite despre 
elevi. Se recomandă utilizarea unei varietăți de tehnici de evaluare într-un curs online. 

 In condițiile actuale implicarea profesorilor dar si a elevilor este fundamental, iar instrumentele de 
evaluare ar trebui sa creeze o interacțiune umana mai profunda si mai semnificativa. 
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TEHNICI DE EVALUARE ONLINE LA LIMBA ENGLEZA 
 

AUTOR: PROF LAZARIC ANCA-LIMBA ENGLEZĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALA ŞTEFAN CEL MARE BISTRITA 

 
Evaluarea este, din punctul meu de vedere, cel mai solicitant aspect al procesului instructiv-educativ. 

Să predai e simplu, dacă îți place ce faci. Învățarea este responsabilitatea elevului, mai mult decat a 
profesorului. Dar evaluarea este responsabilitatea profesorului în totalitate. Pentru reuşita acesteia, trebuie 
să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

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? 

În mediul online instrumentele clasice, tradiţionale de evaluare îşi pierd din relevanţă. Porbele 
tradiţionale de evaluare pot fi păstrate, sau nu în mediul online. 

• Pentru probele scrise, mediul online nu este potrivit. Acestea pot fi înlocuite cu succes de teste 
online, cu variantă de verificare. În acest caz evaluarea poate fi realizată atât de către profesor, câtşi de către 
elev. Testele scrise tradiţionale nu mai sunt aplicabile. Există o gamă foarte variată în mediul online de 
testări deja pregătite (gen quiz, alegere multiplă etc)care au varinată de verificare. Este de menţionat faptul 
că profesorul poate crea el însuşi astfel de instrumente de evaluare pe are să le posteze pentru elevii săi.  

• Putem de asemenea evalua lucrări scrise ( eseuri de diferite tipuri). Mediul de transfer online 
permite trimiterea, corectarea, evaluarea, feedback -ul pentru astfel de lucrări. 

• Probele orale pot fi utilizate fără probeleme. Elevul evaluat îşi poate expune răspunsul în timpul 
comunicării audio-video, pe platforme de genul Skype, Zoom, Meet. Putem de asemenea să evaluăm online 
prin proiecte şi referate.  

• Proiecte realizate în powerpoint sau prezi pot fi încărcate direct pe platformele mai sus amintite. 
Proiecte realizate pe fundal palpabil, gen carton, hârtie pot fi pozate sau filmate, încărcate pe platforme 
precum google classroom, chiar postate pe email, pentru a fi evaluate ulterior de către profesor.  

La disciplina limba engleză, evaluarea online poate cuprinde multe forme şi metode. Dintre acestea, 
de mare utilitate sunt următoarele: 

 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 (chiar cu carte deschisă, structurate, cronometrate) 
Evaluarea este un proces foarte complex, fie ea “în clasă” sau online. Demersul evaluării trebuie să 

conducă spre autoevaluare. Acest lucru depinde mult de creativitatea, flexibilitatea şi disponibilitatea 
cadrului didactic de a îndruma elevul spre autoevaluare corectă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

 
PROF. INV. PRIMAR: LAZEA MARIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 GURBEDIU 

 
 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/
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. LEONTE FLORENTINA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BOTOȘANI 

 
 În zilele noastre este din ce în ce mai greu să ai un management al timpului bine definit. De aceea, 

când vine vorba de învăţământ şi de volumul mare de informaţie, un sistem digital de management al 
acestuia devine pentru noi din ce în ce mai atractiv. 

Soluţia pentru toate aceste lucruri este reprezentată de platformele online care sprijină procesul de 
învăţare individuală şi permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de 
dezbatere, pe teme diverse. 

 Platformele online nu au doar rolul de a livra conţinut educaţional, ci în plus oferă şi caracteristici 
care imită funcţionarea unei instituţii clasice de învăţământ. Astfel că îşi fac destul de repede loc în sistemul 
de învăţământ, permiţând utilizarea mai eficientă a resurselor materiale cât şi umane. 

 Folosirea platformelor online oferă o serie de facilităţi şi avantaje, atât celor ce o administrează cât 
şi utilizatorilor: 

• 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; 
• Folosirea tehnologiilor dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, şi 

evaluări formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatori 
avizaţi. 

Avantajele platformelor online 
Folosirea platformelor online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje copiilor. Iată câteva 

puncte forte generale ale abordării digitale educaționale din prisma platformelor educaționale: 
• Rapoartele părinților – urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea activităților, 

preferințele copilului din punctul de vedere al jocurilor și materialelor educative etc. 
• Completarea educației clasice – animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de 

antrenare a inteligenței emoționale, și nu numai! 
• Lecţiile virtuale și jocurile educaționale oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei repetate sau 

activităților intreprinse.  
• Posibilitatea de a se bucura de toate resursele educaționale disponibile cu ajutorul laptopului, tabletei 

sau chiar a telefonului mobil. 
• Folosirea sistemului de feedback imediat – în timp real copilul își poate da seama ce greșește sau ce 

a realizat corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite verificarea cunoștințelor într-
un mod pe înțelesul și placul lor. 

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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Exemple: 
• 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. 

• 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.  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR: LIBER MARIA 

 LIC. TEHNOLOGIC RUSCOVA-MARAMUREȘ 
 GRADINIȚA SOLOSTEANU 

 
 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.  

 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 popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare şi adminstrare. 

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, 
 întrebări online,activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol,teme colaborative, 
dezbateri;portofolii;revizuiri,examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
 Referitor la evaluare, 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.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 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. 

 În concluzie, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6 ani,2008; 
 sursa internet 
  www.iteach.ro/experientedidactice 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROPUNĂTOR: PROF. INV. PRIMAR LISENCHE FRANCISCA IOANA 

SCOALA GIMNAZIALĂ ”LEON DĂNĂILĂ” DARABANI 
 
Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de 

elev/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. O latură 
a motivării este și evaluarea, acel moment în care elevul vede rezultatele muncii sale. Pentru o bună 
continuare a învățării evaluarea trebuie să fie făcută cu responsabilitate din partea profesorului, dar și a 
elevului. Profesorul trebuie să se asigure că sunt respectate cele trei caracteristici ale evaluării: să fie 
continuă, completă și corectă. Pentru aceasta se folosesc mai multe tipuri de evaluării: prin metode 
tradiționale – probe orale, probe scrise, probe practice, dar și cele complementare sau moderne – referatul, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a comportamentului elevului și mai ales în 
ultima perioadă evaluarea cu ajutorul calculatorului. Această evaluare cu ajutorul calculatorului a fost 
tratată până acum ca suport a evaluării. Acum tehnologia a devenit indispensabilă, astfel încât și evaluarea 
și-a schimbat modul de realizare. Într-un timp foarte scurt a trebuit să ne adaptăm unor noi metode de 
predare, drept urmare și unor noi modalități de evaluare. Pe tot parcursul verii, dar și la începutul anului 
școlar s-au dezvoltat tot mai mult site-uri care să faciliteze predarea on-line.  

Pentru învățarea, conținutul on-line, filmulețele de pe youtube, manualele digitale oferă destul suport 
elevului pentru a învăța. La final, evaluarea îi va arăta școlarului dacă a studiat destul și bine. În ajutorul 
profesorului pentru o evaluare orală vin platformele de studiu care permit realizarea unor webinarii. Aceste 
întâlniri față în față permit elevului să răspundă în timp real întrebărilor profesorului. Eu folosesc platforma 
Classroom – platforma școlii, dar utile sunt și Zoom, Skype, chiar și Whatsapp pentru clase cu număr mic 
de elevi. De exemplu, în Classroom am realizat evaluarea cunoștințelor la Științe ale naturii utilizând 
Jamboard-ul. Elevii au primit tabla cu exerciții când a început ora și pe loc au dat răspunsurile la itemi. Un 
mare inconvenient este faptul că nu am văzut cu cine mai erau alături, dacă ei au rezolvat singuri tema. Știu 
doar sigur că au fost încântați de ea după reacțiile primite. 

 
 

  
Testarea scrisă e mai greu de realizat on-line, nu suntem siguri că elevul a realizat singur tema 

respectivă. Cu toate că eu sunt de părere că și ajutat dacă a realizat cerința evaluării, atât timp cât a înțeles 
ceea ce a scris e un câștig totuși. Drept e că evaluarea nu mai este obiectivă și corectă. 

Probele scrise ar putea fi realizate într-un timp dat ca teme cu răspuns scurt. O altă modalitate de 
evaluare on-line sunt chestionarele. Acestea pot fi trimise elevului, iar acesta să le rezolve într-o limită de 
timp. Tot odată chestionarele pot fi notate în funcție de răspunsurile oferite pe loc, astfel fiindu-i mai ușor 
și cadrului didactic să realizeze evaluarea.  
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De asemenea elevii pot primi la diverse obiecte de studiu care permit, ca probă practică să realizeze 
un experiment pe care să îl filmeze și să încarce filmare ca temă. O evaluare în on-line corectă, care să 
demonstreze calitatea însușirii cunoștințelor de către elev este foarte greu de realizat. O cumulare a mai 
multor tipuri de evaluare ar putea duce spre o evaluare cât mai corectă.  

Cred că oricât de performantă sau de prietenoasă ar fi o aplicație on-line, ea nu poate înlocui pe deplin 
multiplele acțiuni ale unui feed-back față în față. 
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GRĂDINIȚA VIRTUALĂ” – NOI PROVOCĂRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LONTE LAVINIA PAULA,  
ȘC. GIMN. NR. 1 ABRAM, BIHOR 

 
 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 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 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 am 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. 

 Dintre activitățile desfășurate cu preșcolarii, voi prezenta câteva exemple: 
• „Silabe în mișcare” este o temă propusă preșcolarilor care îmbină cunoștințe din domeniul 

comunicării alături de exersarea unor mișcări în scopul reactualizării cunoștințelor referitoare la despărțirea 
cuvintelor în silabe și numărarea acestora, dar și executarea unor exerciții fizice pentru stimularea 
musculaturii corpului. Mai exact, copiii trebuie să găsească în spațiul locuinței, obiecte a căror denumire 
poate fi un cuvânt cu o silabă (două, trei, patru sau cinci), să le despartă în silabe, să grupeze 
obiectele/jucăriile după numărul de silabe. Căutarea lor se va face pe un traseu parcurs cu executarea unor 
variante de mers (normal, pe vârfuri, pe călcâie, etc.), asociind diverse mișcări ale brațelor, trunchiului, într-
o atmosferă destinsă, de joc și amuzament. 

• „Albina și versurile călătoare” – pe versurile unei poezii care descriu corpul unei albine, educatoarea 
desenează corpul acesteia. Copiii urmăresc filmul cu demonstrarea realizată pentru a desena și ei. Pentru a 
sprijini copiii în memorarea poeziei și în trasarea liniilor cât mai corect pentru a desena insecta, se reia 
poezia de câteva ori (pe fragmente, apoi integral), eventual se explică și cuvintele necunoscute. Astfel, 
copiii vor desena mai multe albine. Pentru a le stimula creativitatea, ei pot fi lăsați să completeze lucrarea 
cu alte elemente din natură (flori, fire de iarbă, copaci, stupi, alte insecte). Pentru a se oferi feed-back, se 
vor posta fotografii sau filmulețe de către părinți pe grupul închis existent. 

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; 
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• 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: 
• 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 on-line (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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/suport_de_curs_integrare-tic-in-informatica.pdf. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: LOVAS BIANCA ROXANA 

INSTITUTOR: MADUTA FLORINA GEORGIANA 
 
 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. 

 Dar 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. 

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. 

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; 

 •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. 

Invățarea și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența noastra 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? 

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. 

36



EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE. EDIȚIA 2020 
PROVOCARI IN ERA DIGITALA 

 
PROF. INV. PRIMAR CRISTINA-NICOLETA LUNGU 
ȘCOALA GIMNAZIALA KIDS PALACE, BUCUREȘTI 

 
Anul 2020 este cel mai provocator an din toată cariera mea didactică și sunt convinsă că sunt în 

asentimentul multor colegi dascăli. Provocator prin 
mutarea activității didactice în mediul online, provocator 
prin gestionarea clasei de elevi, provocator prin căutarea 
mijloacelor cele mai eficiente prin care să se creeze lecții 
atractive, interactive, ingenioase și creative care să 
fructifice bagajul de cunoștințe al elevilor, provocator 
prin găsirea canalelor de comunicare cu elevii și părinții, 
de a le fi aproape, de a le fi un sprijin și de a fi împreună. 

Trebuie să mărturisesc că în primăvara acestui an 
a fost o pleiadă de cursuri și webinarii menite să vină în 
sprijinul nostru, să ne susțină din punct de vedere psihic, 
tehnologic și afectiv. Simt că în acest an școlar am 
crescut mult profesional, că pot să îmi susține elevii 
altfel, că pot să le împărtășesc din cunoștințele mele 
printr-un limbaj diferit potrivit lor ca elevi digitali, că 
orele noastre au căpătat o altă nuanță și au trecut la un alt 
nivel.  

Lucrez într-o școală privată din București și am marele avantaj că nu îmi lipsește nimic din ceea ce 
privește baza materială. Toate clasele au laptop, videoproiector, 
tablă interactivă, imprimantă. Restul a ținut de fiecare dintre noi. 
Am comunicat cu elevii noștri mai întâi prin Skype, apoi prin 
Zoom. Am urmat apoi, începând cu luna martie, cursuri care să mă 
învețe cum să folosesc eficient Zoom, Suita Google pentru 
Educație, cum să creez lecții online, prezentări, cum să creez jocuri 
care să consolideze cunoștințele predate, cum să existe 
interactivitate în timpul orelor de curs etc. Pentru prezentări am 
utilizat Powerpoint, Prezi (vezi imaginea de sus cu Numerele 
naturale 0-1000) sau link-uri de pe Youtube. 

Cele mai captivante jocuri create în această perioadă au fost 
cele care utilizau șabloanele programului Wordwall (vezi imagine 
din dreapta). Le puteam folosi atât ca activitate de consolidare a 
cunoștințelor, cât și ca un mijloc antrenant de verificare a lor. 

Copiii acumulează puncte la fiecare încercare, iar prin repetiție ei 
își îmbunătățesc performanțele și își sedimentează cele învățate. 
Aceste jocuri pot fi aplicate la orice disciplină și există și 
posibilitate de a se emite fișe de lucru. 

Lucrând exclusiv online în perioada martie-iunie 2020 a 
trebuit să găsesc cele mai eficiente mijloace de evaluare sumativă 
în acest sens. Acest lucru a fost posibil prin intermediul 
chestionarelor create prin Google Classroom. Mai întâi, mi-am 
creat o clasă digitală și am postat în interiorul ei teme, materiale, 
evaluări prin intermediul chestionarelor online. Chestionarele 
(vezi imaginea alăturată) permit întrebări cu răspunsuri multiple 
(o singură variantă este viabilă), răspunsuri tip paragraf, 
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răspunsuri scurte, răspunsuri cu casete de selectare (pentru mai multe 
variante de răspuns), grilă cu mai multe variante, precum și casetă de 
selectare sub formă de grilă. Elevii primesc individual aceste chestionare 
la data și ora prestabilite, având un timp de lucru pentru rezolvarea lor. 
Pot fi aplicate la toate disciplinele și, în funcție de tipurile de răspunsuri, 
se pot corecta automat sau manual. După trimiterea rezolvării 
chestionarului, toate răspunsurile elevilor se centralizează și se poate 
urmări care sunt itemii la care au întâmpinat dificultăți, care sunt cele 
mai frecvente greșeli, lucruri absolut necesare planificării activităților 

remediale. Elevii primesc automat punctajul obținut, precum și un feedback al propriilor răspunsuri. 
Punctajele pot fi transformate în calificative la clasele primare.  

Cel mai atractiv mijloc (pentru elevii mei) de evaluare online a cunoștințelor a fost în anul 2020 
aplicația Kahoot! (vezi imaginea din stânga și de jos). 
Punctajele, clasamentul, întrecerea și faptul că fiecare lucra 
de acasă live a fost extrem de palpitant. Chestionarul Kahoot! 
oferă posibilitatea ca, prin intermediul unui pin numeric, pe 
care fiecare copil îl copiază în dispozitivul personal, să 
participe la testare simultan prin selectarea unei casete 
colorate în funcție de răspunsul pe care îl considera potrivit. 
După fiecare item, elevii văd clasamentul și punctajul fiecărui 
participant. Punctajul cumulează și viteza de reacție. La 
finalul testului, apare gradual un podium cu numele copiilor 
de pe primele trei poziții, însoțit de o muzică dinamică și 
confetti. Am creat pentru elevii mei de clasa a II-a teste 
Kahoot! care să le verifice cunoștințele la limba română și 
despre lumea înconjurătoare.  

A fost un an școlar de neuitat! 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: LUNGU MARIA CRISTINA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ,,FRAȚII GRIMM”, SIBIU 

 
Perioada preṣcolaritӑții contribuie la dezvoltarea capacitӑților perceptive ṣi senzoriale, din punct de 

vedere emoțional, prin reprezentӑrile imaginației ṣi memoriei, progresele acestora fiind asociate dezvoltӑrii 
motricitӑții, dar ṣi la dezvoltarea relațiilor cu ceilalți, receptivitatea realitӑții înconjurӑtoare, acțiunilor ṣi 
comportamentului adulților care sunt cu uṣurințӑ imitați prin jocuri. Se ştie dintotdeauna că în grădiniţă 
acţiunea de educare se desfăşoară mereu pe baza unei organizări sistematice a procesului educativ şi pe 
baza alcătuirii unui plan, astfel încât în permanenţă să fie controlabilă măsura în care ne-am îndeplinit 
menirea de educatoare şi dacă ne-am făcut datoria faţă de propria noastră conştiinţă. 

Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează întotdeauna prin 
evaluare. Evaluarea este „o componentă esenţială a activităţii de învăţământ în general, a procesului didactic 
în special.“ (Voiculescu, E.), 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 .În 
accepţiunea ei cea mai simplă, evaluarea semnifică descrierea rezultatelor obţinute, aprecierea acestora în 
funcţie de criteriile stabilite, de gradul de cuprindere al preşcolarilor, de dotarea tehnico-materială. Sub 
acest aspect ştiinţific evaluarea duce la determinarea gradului la care obiectivele fixate dinainte în program 
au fost sau nu realizate. Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important 
al evaluării este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând 
socializarea copiilor (pentru cei de nivel I) şi pregătirea pentru şcoală (cei de nivel II).  

Pentru preşcolar, evaluarea are funcția de a-l ajuta să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele 
prin repetare şi întărirea pozitivă pe care evaluarea o determină, îi mărește încrederea în forţele proprii şi îi 
descurajează 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 familile lor.  

Evaluarea se poate realiza prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce pot fi aplicate atât 
în activităţile de grup, cât şi individuale/ frontale, comportamentele urmărite fiind stabilite în funţie de 
domenii de dezvoltare. În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele 
pedagogice alea cestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor 
secolului al XXI-lea etc.). Aplicațiile feed-back sunt instrumente de măsurare a impactului învățării, de 
sondaj și de evaluare. Utilizarea platformelor educaționale și aplicațiilor disponibile precum Jocuri on-line, 
Kinderpedia, Quizizz, Kahoot, Mentimete în evaluarea online, poate oferi profesorului o serie de opțiuni, 
prin valorizarea rezultatelor și oferirea de feedback fiecărui preṣcolar, creativitatea manifestată fiind 
deosebitӑ. 

Folosind aplicația Jocuri on-line, cadrele didactice pot selecta jocuri educative special concepute 
pentru a-i ajuta pe copii să își dezvolte anumite abilități. Aceste jocuri îi învață pe cei mici ce înseamnă 
obiectivele, îi ajută să înțeleagă importanța respectarii unor reguli, să se adapteze la diverse situații 
neprevăzute, să rezolve anumite probleme și nu în ultimul rând, să interacționeze cu cei din jur. Jocurile 
educative îmbunatățesc latura emoțională a celor mici, deoarece scot la iveală sentimente precum bucurie, 
emoții, creativitate, implicare. Astfel, preșcolarii nu resimt nici un fel de presiune, ci iși petrec timpul într-
un mod plăcut și constructiv. Pentru evaluare profesorii pot selecta dintr-o gamă foarte variată de jocuri 
interesante și educative precum: jocuri de logică, jocuri matematice, jocuri științifice și lingvistice, astfel 
încât probele pot fi adaptate şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile 
acesteia, de obiectivele propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare și în funcţie de specificul 
domeniului evaluat. Prin intermediul aplicației Jingsawplanet- preșcolarii pot rezolva puzzle-uri on-line, 
fiind o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese 
în funcţie de complexitatea dorită. 
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Un alt instrument on-line pentru feed-back este Quizizz, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Acesta permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, 
audio text, sondaje, răspunsuri deschise, se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea 
asincron. Este importantă pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte 
detaliate despre răspunsuri, timp etc. Folosind instrumentul on-line pentru feed-back Kahoot, profesorul 
poate creea teste interactive pentru copii. Pot fi adăugate imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor 
pentrua crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet sau telefon mobil. 
Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Folosind platforma Kinderpedia profesorii pot forma grupe, creea evenimente, pot adauga imagini si 
filmulete sau pot atribui documente și sarcini individuale sau de grup pentru copii. 

Implicarea părinților în evaluarea online este esențială și se poate realiza prin activități comune 
(părinți-copii-educatoare), activități de consiliere, discuții informale indivduale, prin analiza portofoliului 
online individual al copilului, prin analiza agendei de comunicare cu părinții, fişe, fotografii, etc., sporind, 
astfel, preocuparea acestora pentru munca educativă şi conţinutul informaţional vehiculat de educatoare şi 
atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie. Acest lucru ajută familia să știe care sunt obiectivele 
programului educațional corespunzător vârstei copilului lor, precum și ce înseamnă și care sunt domeniile 
de dezvoltare, care este stadiul de dezvoltare la care se află propriul copil, ce este capabil să rezolve la un 
moment dat în raport cu vârsta și cu stadiul anterior de dezvoltare. 
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MODALITĂŢI DE EVALUARE ON-LINE A ELEVILOR DIN CLASA I 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR LUP CLAUDIA MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „DRAGOMIR HURMUZESCU” DEVA 
 
Evaluarea instructiv-educativă reprezintă un proces important alături de predarea şi învăţarea şcolară. 

Predarea are drept obiectiv transmiterea unor informaţii care să devină cunoştinţe. Modul în care 
informaţiile au fost însuşite de elevi, corectitudea însuşirii acelor ansambluri de idei, trebuie şi este 
verificată prin intermediul evaluării. Contextul actual, care impune activităţi educative on-line ne aduce în 
atenţie noi provocări de natură pedagogică şi tehnologică. 

Evaluarea în învăţământul primar este structurată în jurul anumitor piloni care să nu creeze elevilor 
temeri şi emoţii negative. Din contră, demersul de evaluare este unul firesc, care de multe ori ia forma unei 
poveşti. De exemplu, la evaluarea iniţială, clasa I abilităţile de comunicare se pot verifica prin invitaţia 
lansată copiilor de a descrie modul în care şi-au petrecut vacanţa, enumerarea a trei cuvinte care încep cu 
diferite litere, de a scrie numele lui/al părinţilor/ fraţilor etc. 

Evaluarea care se face periodic la începutul lecţiei şi pe parcursul acesteia sub denumirea de evaluare 
formativ-continuă ne ajută să corectăm eventualele erori în învăţare, în înţelegerea conţinuturilor 
educaţionale. Astfel, o activitate de evaluare formativ-continuă la Comunicare în limba română se poate 
realiza prin întrebări puctuale de tipul: Spuneţi un cuvânt care începe cu “a”/ “A”, “m”/”M”, “n”/”N”, 
“u”/”U”, “i”/”I”. De asemenea, se pot utiliza diferite jocuri on-line penru verificarea cunoştinţelor 
matematice. Un exemplu în acest sens este aplicaţia Monster Math Flash Cards (a se vedea Imaginea 1). 

Imaginea 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea finală se face la finalul unui capitol sau la final de semestru. Poate apărea atât sub forma 

unor portofolii, cât şi sub formă orală sau scrisă. Platforma GOOGLE asigură nenumărate posibilităţi în 
acest sens. 

Aşadar, evaluarea este un proces ce oferă calitate sistemului instructiv –educativ, indiferent de 
maniera în care se desfăşoară faţă în faţă sau on-line. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. CUCOŞ, C., Pedagogie, Ediţia a II-a. Editura Polirom, Iaşi, 2002; 
2. JINGA, I., Evaluarea performanţelor şcolare. Editura Afeliu, Bucureşti, 1996. 
 *http://www.allfunapps.com/webapps/mathflashcards/game.html 
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EVALUAREA ON-LINE 

 

PROF. LUP LUCIAN 

LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA 
 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 

obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 

este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii 

pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor 

procesului didactic şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor 

educaţionale. 

Majoritatea cadrelor didactice şi a evaluatorilor recunosc că simpla acumulare de date nu constituie 

încă o evaluare. Trebuie să se emită o judecată de valoare după o scară de valori, explicită sau implicită.  

Actul evaluării degajă, deseori, un cadru artificial, marcat de o distanţă remarcabilă între conduita de 

observat şi conduita propriu-zis observată. Proba de evaluare se poate converti într-o situaţie fabricată, în 

sensul că agentul evaluat (elevul) este obligat să adopte conduita dorită, prin însăşi prescrierea implicită, 

„ascunsă” în probă. Dispozitivul evaluativ nu este deloc neutru. El induce la actorii spaţiului educaţional 

anumite conduite, prescrie statute previzibile, prefigurează efecte uneori perverse.  

În vederea conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile şcolare, ar trebui să se ţină cont 

de câteva mutaţii de accent, constatate în ultimul timp, având drept consecinţe o redimensionare şi o 

regândire a strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigenţe: 

•extinderea acţiunii de evaluare, de la verificarea şi aprecierea rezultatelor – obiectivul tradiţional – 

la evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, dar 

şi a conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaţiei de învăţare, a evaluării;  

•luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea 

elevilor, atitudinile, gradul de încorporare a unor valori etc.; 

•diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice 

concrete (extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, a modalităţilor 

complementare sau alternative de evaluare, punerea la punct a unor metode de evaluare a achiziţiilor 

practice);  

•deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţele relaţionale, 

comunicarea profesor elev, disponibilităţile de integrare în social); 

42

https://muhaz.org/les-technologies-intellectuelles.html
https://muhaz.org/evaluative-report-of-the-departments.html
https://muhaz.org/arhitectura-sistemelor-de-calcul.html
https://muhaz.org/comunicarea-comisiei-din-2011-comunicarea-comisiei-privind-ins.html


•necesitatea întăririi şi sancţionării rezultatelor evaluării cât mai operativ; scurtarea feed-back-lui, a 

drumului de la diagnosticare la ameliorare, inclusiv prin integrarea eforturilor şi a exploatării dispoziţiilor 

psihice ale elevilor;  

•centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative; 

•transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare, 

interevaluare şi evaluare controlată.  

În contextul actual, se impune un alt tip de evaluare şi anume, evaluarea on-line. Chiar de la începutul 

organizării învățământului de la distanță, provocat de pandemia Covid 19, Ministerul Educației și Cercetării 

a elaborat mai multe documente normative, conform cărora cadrele didactice au posibilitate să utilizeze 

resursele și platformele educaționale disponibile, adaptându-se la condițiile concrete de învățare de la 

distanță, în funcție de condițiile reale. Metodologia stabilește obligativitatea desfășurării cursurilor la 

distanță prin intermediul diferitelor instrumente și platforme online și permite evaluarea elevilor și 

înregistrarea notelor în catalog. Astfel, evaluarea indiferent de contextul în care se desfăşoară are ca scop 

măsurarea gradului în care elevii au reuşit însuşirea unor informaţii, formarea unor abilităţi, deprinderi, 

priceperi. Deci, la fel ca predarea, respectiv învăţarea, evaluarea are un rol semnificativ în procesul 

instructiv-educativ. 
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EXEMPLU DE OPȚIONAL LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA 

 
„ Cărţile sunt prietenii cei mai liniştiţi şi constanţi, consilierii cei mai accesibili şi înţelepţi şi 

profesorii cu cea mai multă răbdare. ” Charles W. Eliot 
 
 Cartea este comoara fără de preţ, este învățătura care te ajută să construiești cărămidă cu cărămidă 

traiectul personalității tale, te face să te bucuri, să râzi sau să plângi, te îndeamnă să visezi ori să îți găsești 
alinarea când ești departe de prieteni. Fascinația cărţii apare de la cea mai fragedă vârstă. Ea începe cu 
lumea poveştilor citite de părinţi sau bunici şi se continuă în anii de şcoală, pornind de la educator, 
învățătoare până la professor, lectura îmbogăţind considerabil cunoştinţele elevilor. Pentru a ajunge la actul 
lecturii copiii învaţă mai întâi să citească. În vremurile actuale, de izolare forțată, pare că învățarea online, 
Internetul, aplicațiile și platformele educaționale ne-au acaparat. Fără a minimaliza importanţa celorlalte 
mijloace moderne de informare şi culturalizare, nimic nu poate înlocui cartea. Acest lucru mi-a fost dovedit 
de interacțiunea cu elevii, chiar dacă a fost la distanță. Mi-au împărtășit gustul pentru lectură, au dorit să își 
expună pe ecranul telefoanelor sau al laptopului cartea pe care o citește fiecare. Au împărțit cu ceilalți 
satisfacţiile produse de trăirea întâmplărilor fabuloase care se petrec în operă, cultivându-și gusturi, 
convingeri şi sentimente alese. 

Opţionalul, prin definiţie, este un demers didactic ce nu răspunde numai exigenţelor abstracte ale 
acestei discipline, ci şi necesităţilor concrete ale elevului. 

Pornind de la faptul că structurarea deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor de limbă şi literatură 
română nu se obţin pur şi simplu printr-o receptare pasivă, ci prin acţiunea conştientă a elevului, am ales să 
predau un opțional de lectură pentru clasa a VII-a.  

Între activităţile, procesele şi necesităţile de învăţare şcolară autentică, lectura ocupă locul central ca 
activitate intelectuală, dar şi spirituală, de formare-dezvoltare a personalităţii, de aceea competenţa de 
lectură a fost considerată dintotdeauna o condiţie a reuşitei elevului în şcoală, apoi – un mijloc de acces la 
cunoaşterea generală şi specializată. De aici importanţa actului lecturii şcolare în paradigma generală a 
învăţării şi necesitatea formării-dezvoltării competenţei de lectură pe parcursul întregii sale vieţi.  

 Parcurgerea programei de către elevii care studiază acest opţional conduce la formarea unor 
competenţe de comunicare ce asigură integrarea cu succes în viaţa socială şi profesională. 

Prezentarea opţionalului a pornit de la dorinţa de a-i determina pe elevi să iubească lectura, 
conştientizându-i de faptul că timpul petrecut cu cartea este cu adevărat cel mai folositor. Şi chiar dacă 
lectura trebuie făcută pe baza unei selecţii destul de riguroase, ea trebuie să devină asemeni unei oaze de 
destindere în care el să se regăsească în ceasurile de răgaz, neconstrâns de cerinţele unei programe 
obligatorii. 

Mi-am propus, de asemenea, să insuflu elevilor dorinţa de a alcătui o bibliotecă, spre a avea cartea 
oricând la îndemână, atât acasă, cât și în sala de curs. Acum este necesară și o bibliotecă virtuală, unde să 
fie încărcate documente, fișe de lectură, date bibliografice ale scriitorilor preferați, teme predilecte în 
literatura română și universală, motive literare ce stau la baza conținuturilor cărților, citate atent selectate, 
opinii ale cititorilor față de comportamentul și atitudinile personajelor literare, desene care să reflecte 
personajele, date importante privind acţiunea, timpul și spațiul, tipologiile, mesajul operei. Toate acestea le 
vor putea folosi în organizarea unor şezători literare, serbări, recitări sau în pregătirea unor olimpiade și 
concursuri pe diverse teme.  

Demersurile didactice care vor fi făcute vor avea drept scop să dezvolte elevilor gustul pentru citit, 
să-i facă să iubească şi cartea şi pe cel care a scris-o. De asemenea, elevii vor descoperi și vor recepta tipuri 
diferite de texte literare, nonliterare, multimodale din perspectiva abilităților de viață: abilități de 
comunicare, abilități sociale, abilități de management al învățării și informațiilor, abilități de 
autocunoaștere, abilități de autoîngrijire, abilități cognitive, abilități practice. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învățării într-un număr variabil de lecții. Se 

recomandă ca textele literare și nonliterare selectate în vederea dezvoltării competențelor generale vizate 
de prezenta programă să fie legate tematic de problema abilităților de viață. Textele literare vor fi selectate 
atât din literatura română, cât și din literatura universală. Se poate opta pentru selecția unor texte, piese de 
teatru și filme diverse care pot ilustra teme precum: familia, școala, iubirea, călătoria, prietenia, copilăria, 
adolescența etc. Numărul de texte literare selectate destinate lecturii, pentru fiecare an școlar, este de cel 
puțin 5 (fragmente sau integrale): poezii, proză narativă și text dramatic. În ceea ce privește textele 
nonliterare, se vor studia, în acest scop, cel puțin 4 texte, de preferință legate tematic de cele literare și aflate 
în strânsă legătură cu categoria de vârstă din care fac parte elevii.  

MODALITĂȚI DE EVALUARE 
 Evaluarea se va realiza, de regulă, prin metode complementare (observarea sistematică a 

comportamentului, interviul, portofoliul, eseu, autoevaluarea, jurnalul de lectură, proiectul, prezentări ppt., 
videoclipuri, desene, schițe, benzi desenate) care permit evaluarea reacţiilor, a învăţării şi a 
comportamentului elevilor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. LUMINIȚA SILVIA LUPESCU 

COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA 
 

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. 

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 contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

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. 

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 
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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. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor și poate fi aplicată 

pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE UTILIZATE IN INVAȚAMANTUL 

ON-LINE LA DISCIPLINA PSIHOLOGIE 
 

PROF. ELENA LUPȘA, COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL”, DEVA 
 
Începând cu anul școlar 2019-2020, în semestrul al doilea, activitatea didactică a început să fie 

organizată cu precădere prin intermediul tehnologiei și a internetului fiind înlocuite orele de predare-
învățare-evaluare, care presupun prezența fizică a preșcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activități de 
studiu individual și cu activități didactice în sistem on-line. La orice disciplină de studiu, inclusiv la 
disciplina Psihologie, predată în clasa a X-a, evaluarea elevilor poate să fie realizată prin utilizarea atât a 
metodelor tradiționale, cât și a celor moderne, însă se trebuie făcută mențiunea că fiecare categorie de 
metode de evaluare prezintă atât avantaje, cât și limite, dezavantaje, astfel încât niciuna dintre ele nu trebuie 
utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea rezultatelor obținute de elevi ar putea să fie viciată.  

La disciplina Psihologie, utilizarea metodelor de evaluare trebuie să plece de la următoarele 
presupoziții: metodele de evaluare trebuie utilizate în strânsă legătură cu obiectivele educaționale vizate și 
în acord cu tipul de rezultate ale învățării/ natura achizițiilor evaluate (competențe și cunoștințe); metodele 
de evaluare trebuie să ofere atât cadrului didactic, cât și elevilor, și părinților acestora, informații relevante 
cu privire la nivelul de pregătire al elevilor, și, implicit la calitatea procesului de învățământ, deoarece se 
știe că o metodă didactică nu trebuie considerată eficientă sau ineficientă, productivă sau neproductivă în 
sine, ci prin raportare la situația concretă în care a fost utilizată, prin raportare la obiectivele operaționale 
urmărite prin proiectele didactice sau la competențele specifice vizate. Dacă nu aplicăm o metodă în 
practică, la clasă, nu putem spune cu siguranță că aceasta este bună, utilă, eficientă sau productivă, ci doar 
prin punerea acesteia în practică, la clasă. Același lucru este valabil și pentru evaluarea elevilor în sistem 
on-line, deoarece aplicarea unei metode didactice la întâmplare, din simpla dorință de a utiliza o metodă 
modernă sau de a spori cantitatea, numărul de metode utilizate de către profesor la clasă, nu este o atitudine 
profitabilă nici pentru profesor, dar mai ales pentru elevi, deoarece nu contribuie la realizarea obiectivelor 
operaționale propuse sau la formarea competențelor specifice vizate. Atunci când activitățile sunt 
desfășurare în sala de clasă, pe cât posibil ar trebui să utilizăm metodele activ-participative și să apelăm la 
metodele pasive cât mai puțin, să combinăm optim metodele activ-participative cu cele pasive, să integrăm 
mijloace de învățământ adecvate, care au o contribuție reală la eficacitatea procesului de predare-învățare-
evaluare, să utilizăm metode care presupun componente relaționale ale activității didactice, dar trebuie să 
schimbăm axa acestor interacțiuni dinspre axa profesor-elevi spre axa elevi-elevi pentru ca elevul să învețe 
altfel, să învețe prin participare, alături de colegii săi și nu în ultimul rând să utilizăm metode care nu 
presupun transmiterea informațiilor de către profesori, ci să extindem utilizarea metodelor care presupun 
activitatea elevilor de căutare și de identificare a cunoștințelor și de formare a competențelor.  

Diversitatea situațiilor didactice, precum și varietatea obiectivelor didactice urmărite în cadrul 
lecțiilor de Psihologie presupun utilizarea unor strategii diverse și, în consecință, a unor metode diferite. Și 
atunci când evaluarea se desfășoară în sistem on-line pot fi utilizate probele orale, însă dezavantajele sunt 
numeroase, dintre acestea putând să fie enumerate: dificultatea de a echilibra conținuturile care fac obiectul 
activității de evaluare; nivelul scăzut de validitate și fidelitate; consumul mare de timp (în evaluarea orală 
individuală); crearea de dificultăți elevilor introvertiți și celor care au un echilibru emoțional precar, 
imposibilitatea de a evalua toate achizițiile elevilor etc.  

Pentru a înlătura sau pentru a reduce subiectivitatea evaluării la disciplina Psihologie, se pot utiliza 
probele scrise care pot fi probe de control curent (extemporale) care cuprind câteva întrebări din lecția 
curentă și care durează 10 – 15 minute; lucrări de control la sfârșitul unui capitol sau a unei unități de 
învățare, prin intermediul cărora elevii sunt puși să probeze ce achiziții au dobândit ca urmare a parcurgerii 
respectivului capitol sau a unității de învățare; aceste probe se pot desfășura pe parcursul unei ore de curs; 
lucrări scrise semestriale pregătite, de obicei, prin lecții de recapitulare, care pot releva la ce nivel se 
situează achizițiile elevului la sfârșitul semestrului reprezentând o modalitate de realizare a evaluării 
sumative. 

Probele scrise permit evaluarea unui număr mare de elevi și a unui volum mare din materia care a 
fost parcursă; subiectele pot fi echilibrate în privința gradului de dificultate; pot fi respectate ritmurile 
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individuale de lucru ale elevilor, ceea ce înseamnă că fiecare elev își elaborează răspunsurile în tempoul 
care îl caracterizează; fapt ce contribuie la favorizarea elevilor introvertiți și a celor timizi care pot să 
probeze cu mai mare ușurință calitatea cunoștințelor dobândite, acestea sunt principalele avantaje ale 
probelor de evaluarea scrise, însă nu trebuie uitat și că aceste metode prezintă dezavantaje. La disciplina 
Psihologie, testele pot să conțină itemi obiectivi cu răspuns dual (de tip Adevărat sau Fals; Da sau Nu), cu 
alegere multipă, itemi de tip asociere (engleză matching items) sau tip pereche prin care se solicită elevului 
să stabilească corespondența între două seturi de concepte, date, informații etc., plasate de regulă în două 
coloane diferite: o primă coloană este destinată premiselor sau stimulilor, iar în a doua coloană sunt incluse 
răspunsurile, itemi semiobiectivi, adică itemi cu răspuns scurt și cei de completare, întrebări structurate ce 
sunt definite ca „sarcini formate din mai multe subîntrebări, de tip obiectiv și semiobiectiv, legate între ele 
printr-un element comun” (Mândruț, 2001, p. 111), menite să acopere spațiul liber aflat între itemii obiectivi 
și cei subiectivi, dar și itemi subiectivi de tip eseu cu răspuns restrâns sau eseu de tip structurat. 

Alături de probele orale și scrise ce pot fi utilizate la disciplina Psihologie, în sistem on-line, mai pot 
fi utilizate și metodele complementare de evaluare, adică referatul, investigația, proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea. Dintre avantajele utilizării metodelor complementare de evaluare pot fi amintite: faptul că 
oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoștințele și deprinderile însușite, în situații noi și 
variate; contribuie la reducerea gradului de tensiune emoțională, în comparație cu metodele tradiționale, 
însă nu trebuie uitată și existența unor dezavantaje, precum faptul că sunt mari consumatoare de timp; unele 
dintre metode nu au o cotă ridicată de obiectivitate, ceea ce provoacă repercusiuni asupra fidelității 
evaluării. 

În concluzie, în funcție de obiectivele operaționale urmărite, profesorul trebuie să aleagă acele mai 
adecvate metode de evaluare ce vor fi utilizate în sistem on-line sau atunci când evaluarea se realizează în 
sala de clasă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR INV. PREȘCOLAR: LAL ELENA LACRAMIOARA 

 
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, izolarea ne afectează 
resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-
evaluare în general? 

Evaluarea didactică reprezintă o acțiune complexă, o componentă esențială a procesului de 
învățământ, alături de predare și învățare și oferă informații despre calitatea și modul în care funcționează 
acestea. Evaluarea performanțelor elevilor este un sistem de activitate educațională, construit din obiective, 
conținuturi, metode, strategii orientate la operații de evaluare: măsurarea, aprecierea și luarea deciziei cu 
privire la formarea, dezvoltarea elevilor în baza obiectivelor urmărite. 

În relația sistematică dintre predare-învăţare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficienţa 
strategiilor, metodelor, de predare-învăţare folosite de către profesor, dar în acelaşi timp și asupra 
corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele 
şcolare. 

Pentru o bună desfășurare a evaluării on-line, pe lângă metodele clasice care vizează evaluarea, se 
mai pot identifica și metode noi, numite și complementare. Complementar înseamnă că faptul că acestea 
completează metodele tradiționale (scrise, orale, practice) și că se pot folosi simultan în procesul evaluativ. 
Practica de la noi și de oriunde demonstrează că nu se poate renunța la metodele tradiționale de evaluare. 
Vorbim despre o îmbinare funcțională, o completare optimă a celor două tendințe metodologice, și nu pe o 
folosire excesivă, concurențială a acestora. 

Metodele de evaluare complementare sunt mult mai suple și permit profesorului să structureze puncte 
de reper și să adune informații asupra derulării activității sale, utilizând instrumente ce se adecvează mai 
mult la specificul situațiilor instructiv-educative actuale. O oarecare dificultate intervine pentru că aceste 
metode de evaluare nu sunt standardizate, modul de proiectare și aplicare depinzând, în fiecare caz în parte, 
de la profesor la profesor (ceea ce atrage valorizări diferite). 

În acest sens, metoda proiectului, în ipostaza sa de metodă de evaluare, asigură o învățare diferențiată, 
în cadrul căruia copilul experimentează lucruri noi, apoi își însușește algoritmul învățării. Este o metodă 
complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă. 
Subiectul este stabilit de către profesor, dar, după ce se obișnuiesc cu acest tip de activitate, copiii își vor 
putea propune subiectele. 

La sfârșit proiectele sunt prezentate și evaluate de către profesor, dar și de către elevi (interevaluarea 
și autoevaluarea). La evaluare se poate avea în vedere: modul de lucru, calitatea produselor, modul de 
prezentare etc. 

Formarea strategiei de evaluare a proiectului include stabilirea unor criterii, pe care profesorul le 
urmărește cu scopul de a-și stabili tipul și durata evaluării, formele de organizare a activității evaluative, 
metodele și mijloacelor pe care dorește să le utilizeze în evaluare. Această planificare ajută la o bună 
organizare în ceea ce privește desfășurarea evaluării. Procesul de planificare constă și în stabilirea unor 
proceduri formale de fixare a obiectivelor pe termen lung, de alegere a opțiunilor de transpunere în practică 
a soluției alese și de evaluare și control a rezultatelor. 

O strategie pe care profesorul o poate folosi în evaluare este modul de antrenare a copiilor și captare 
a atenției elevilor pe parcursul prezentărilor prin a-i implica în evaluarea proiectelor colegilor. 

O altă strategie care poate ajuta elevii să nu mai privească evaluarea ca pe ceva stresant și foarte 
dificil este ca evaluarea proiectului să fie prezentată ca un curs festiv sau ca o sesiune de comunicări în care 
ei urmează să își prezinte proiectele. 

De asemenea o strategie foarte importantă este acea componentă a feedback-ului dintre elevi şi 
învăţători prin modelarea prealabilă. Este absolut necesar ca învăţătorul să prezinte un model şi să le arate 
elevilor cum să ofere feedback într-un mod constructiv. 

O ultimă strategie o constituie modalități prin care evaluatorul declanșează și orientează obținerea 
unor răspunsuri din partea subiecților, în conformitate cu obiectivele stabilite. 
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O altă modalitate de evaluare cu largi valenţe formative care poate fi valorificată în mediul on-line o 
constituie autoevaluarea. Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele 
operaţionale în procesul autoevaluării; cu acest prilej, copilul va înţelege mai bine obiectivele şi conţinutul 
sarcinii ce o are de rezolvat, modul în care efortul său de rezolvare a sarcinii este valorificat.  

De asemenea, portofoliul este un instrument complex de evaluare a rezultatelor copilului obținute pe 
durata unui program de studiu (semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învățământ), care permite urmărirea 
progreselor înregistrate de elevi în achiziția cunoştințelor pe parcursul unui program de instruire, reflectă 
capacitatea de sistematizare şi ordonare a conținuturilor, capacitatea de creație, stilul de lucru al elevilor.  

Portofoliul poate cuprinde: mostre din probele de evaluare (probe practice), teme pentru acasă, 
concluzii desprinse în urma vizitelor, excursiilor, mostre ale activității copiilor (pliante, postere, 
organizatori grafici) etc. 

Predarea-învățarea și evaluarea online sunt trei componente care se află în strânsă legătură și pot fi 
adaptate și îmbunătățite de către fiecare profesor în funcție de feedback-ul din partea elevilor și de 
deschiderea și implicarea acestora pentru nou. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE  

 
ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 

PROF. ÎNV. PRIMAR LĂPĂDAT ILEANA 
 
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. 

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, 2 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. 

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, 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 
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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. 
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TEHNICI DE EVALUARE DIDACTICA IN MEDIUL ONLINE LA 

LECTURILE SUPLIMENTARE 
 

LASZLO ILDIKO  
 
Orice activitate profesională presupune o activitate de verificare, măsurare sau examinare, în scopul 

atingerii unui obiectiv predefinit. Prin această activitate urmărim o cuantificare a acestui obiectiv, fie ea 
cantitativă sau calitativă. Într-un sens mai larg activitatea de măsurare/verificare/cuantificare ne permite să 
surprindem o evoluție lineară unei activități. În primul rând vom vedea o evoluție a activității raportat la 
sine însuși, iar pe planul secund o evoluție văzut la scară macrosocială, față de alte sisteme, procese în 
conexiune cu sistemul pe care o investigăm.  

În abordarea clasică evaluarea era prin definiție parte a procesului de învățare, conform unei abordării 
actualizate evaluarea a devenit o parte fundamentală a activității de didactico-educative. 

În lucrarea de mai jos vom prezenta metode practice de evaluare aplicabile preponderent în mediul 
online, dezvoltate într-un mediu profesional-educativ afectat de măsurile de combatere a pandemiei Covid-
19 din anul 2020. În acest mediu lucrătorii din domeniul educativ, ca profesori, învățători, educatori au fost 
nevoiți să își desfățoare activitățile de predare în mediul online.  

Fiindcă procesul educativ se desfășoară în mediul online, trebuie adusă o schimbare și în procesul de 
evaluare. La predarea online profesorii și copii nu sunt față în față, astfel tehnicile de evaluare pe care le 
cunoaștem drept clasice, își pierd utilitatea în aceste condiții, pentru că profesorul nu are posibilitatea să 
controleze în cadrul unui examinări în formă scrisă dacă elevul folosește surse de inspirație.  

În acest sens am decis să fac un experiment pentru a determina care sunt metodele propice de evaluare 
în mediul online. Elevii din două clase, clasa a VI-a, trebuiau să citească o lectură suplimentară. Pentru cele 
două clase am dezvoltat două formulare de evaluare diferite folosind platforma online Google Forms. Una 
dintre clase a primit un formular de evaluare cu aceleași întrebări ca și cele folosite în predarea față în față. 
Iar pentru cealaltă clasă am realizat un formular diferit. Acest formular prezenta următorele particularități:  

• Elevul era nevoit să formuleze răspunsuri subiective, pentru că a primit întrebări care au necesitat 
o abordare creativă a lucrării 

• Întrebările vizau nu numai o cunoaștere a textului citit, ci o aprofundare, o înțelegere a celor citite.  
• Prin întrebările puse urmăream să aflu opinii, trăiri interioare și înțelegerea moralei lucrării, nu 

redarea unor informații din text. 
 
Prin cele două formulare am constatat următoarele: dacă la evaluările în mediul online folosim tehnici 

învechite de evaluare, bazate pe redarea unor informații care se găsesc în texte, elevii depun efort minim și 
rămân la un nivel de aprofundare superficială a celor citite. În schimb, o evaluare modernă, realizată în 
spiritul creativității devine parte a procesului de învățare, care apoate ajuta elevul să atingă un nivel de 
aprofundare superior al lecturii. Acest rezultat poate fi interpretat pe plan general în procesul educativ, nu 
se referă doar la lecturile suplimentare. Putem afirma că o abordare creativă a procesului de evaluare are 
un impact pozitiv asupra aprofundării informațiilor primite indiferent de materia vizată. Ca și efect secundar 
am constatat că evaluarea creativă conferă un nivel de satisfacție mai ridicat la elevii participanți.  
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BENEFICIILE EVALUĂRII ONLINE 

 
PROF. LAȚCU ION-MANUEL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, BOCȘA 
 
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. 

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 a 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. 
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ANALIZA SWOT 
ACTIVITAȚI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR CU 

CES, DESFAȘURATE ONLINE 
 

PROFESOR: LAVINIA HANSMANN 
C.S.E.I. “C-TIN PAUNESCU” RECAS 

Criterii puncte 
forte 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE Criterii puncte slabe 

avantaje 
competitive 
cunoștințe 
experiență 
aspecte inovatoare 

-elevii accesează și 
utilizează mai des decât în 
mod obișnuit informațiile 
din sursele on-line; 
 
- elevii și profesorii își 
îmbunătățesc cunoștințele 
de utilizare a tehnologiei 
on-line; 
 
-crește implicarea părinților 
în procesul de învățare al 
elevilor; 
 
-crește motivația elevilor, 
autodisciplina; 
 
-pentru elevii care preferă 
munca individuală, 
cursurile on-line sunt mai 
potrivite decât cursurile 
obișnuite; 
 
- elevii parcurg materialele 
în ritm propriu și în mod 
repetat. 
 

- elevii petrec prea mult 
timp în fața calculatorului; 
- unii profesori și elevi au 
cunoștințe reduse în 
utilizarea tehnologiei de 
orice fel; 
- părinții se implică prea 
mult în rezolvarea 
sarcinilor elevilor;  
- sunt elevi care nu pot fi 
ajutați de părinți la lecții; 
-neconcordanțe în fixarea 
orarului, între toți actorii 
procesului de învățământ; 
- lipsa unor instrumente de 
evaluare și a feed-back-
ului; 
- responsabilitatea unor 
elevi față de propria 
învățare poate să scadă; 
- sunt puțini elevi cu 
dizabilități care își permit 
mijloace on-line; 
- sunt anumite activități 
unde aplicarea practică a 
cunoștințelor împreună cu 
profesorul este absolut 
necesară. 
- prezenţa unei deficienţe, 
capacitatea redusa de efort 
intelectual 
- aptitudinile limitate ale 
elevilor cu ces, dar şi ale 
părinţilor în utilizarea 
device-urilor elctronice  
 
 
 
 

dezavantaje 
discrepanțe în 
capabilități 
situația financiară 
vulnerabilități 
motivație 
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Criterii 
oportunități 

OPORTUNITĂȚI OBSTACOLE/ 
AMENINȚĂRI 

Criterii 
amenințări/obstacole 

tendințe 
dezvoltare și 
inovare 
informare  
parteneriate 

- lecțiile pot fi înregistrate, 
iar acest lucru oferă 
posibilitatea elevului, de a 
se întoarce la o anumită 
etapă a lecției, în cazul în 
care acesta nu a înțeles 
explicația profesorului la un 
anumit moment;  
- există posibilitatea 
accesării conținuturilor de 
oriunde și oricând; 
- există mijloace on-line 
pentru elevii cu dizabilități;  
-posibilitatea îmbunătățirii 
cunoștințelor, abilităților în 
domeniul tehnologiei, atât 
pentru profesori, cât și 
pentru elevi; 
- creșterea interesului 
pentruparticiparea la cursuri 
de instruire TIC(atât a 
cadrelor didactice cât și a 
elevilor); 
- acces la o multitudine de 
informații cu ajutorul 
platformelor și resurselor 
educaționale on-line; 
- elevii cu statut socio-
economic precar, vor putea 
beneficia de sprijin din 
partea instituțiilor de stat, a 
diverselor firme private, 
asociații, fundații, pentru 
asigurarea unei tehnologii 
IT; 
- cadrele didactice vor avea 
asigurate mijloacele 
necesare pentru a putea 
participa la activitățile de e-
learning; 
- realizarea de noi proiecte, 
care au în vedere 
modificarea curriculumului; 
- crește colaborarea și 
schimbul de informații cu 
alte unități școlare legate de 
predarea online. 
- există flexibilitate în 
alegere programului, atât 
pentru profesor cât și pentru 
elev; 

- lipsa resurselor financiare 
pe care le implică utilizarea 
tehnologiilor (pentru elevi 
și profesori), pornind de la 
achiziționarea device-
urilor până la costurile 
legate de conectivitate; 
- tehnologiile și 
calculatoarele pe care le 
dețin profesorii și elevii pot 
fi depășite sau 
incompatibile cu 
programele actuale; 
-accesul elevilor și al 
profesorilor la diverse 
surse de informații poate fi 
îngreunat de 
disfuncționalități ale rețelei 
de internet; 
- realizarea de noi proiecte 
de schimbarea a 
curriculum-ului pot fi 
finalizate și aplicate în timp 
îndelungat; 
- apar dificultăți în 
asigurarea securității 
utilizatorilor și în 
monitorizarea acestora în 
administrarea on-line; 
- pot apărea discrepanțe 
între elevii care provin din 
mediul rural și cei din 
mediul urban; 
-posibilul abandon școlar 
în cazul elevilor cu statut 
socio-economic precar, din 
cauza lipsei mijloacelor IT. 
- atmosfera cursurilor on-
line poate deveni rece, 
distantă (nu captează 
atitudinile elevilor, 
emoțiile acestora; 
- particularitățile psiho-
fizice ale copiilor cu 
diferite deficiențe pot 
îngreuna procesul de 
învățare on-line; 
- poate apărea izolarea 
socială, iar unii elevi pot 
deveni antisociali; 
 

disponibilități 
resurse 
motivare 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.: LAZA ADRIANA 

G.P.P. NR. 53 ORADEA 
 
Învățământul online este o adevărată provocare pentru activitățile cu preșcolarii. Chiar dacă multe 

cadre didactice au bune abilități digitale, iar mulți copii au la dispoziție telefoane smart, tablete și laptop-
uri, sarcina de a realiza un proces educațional calitativ și eficient nu este deloc ușoară. 

 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, cea mai importantă este pedagogia, apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută 
să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat, mai ales în cadrul 
activităților cu preșcolarii mici..  

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca fișă de lucru, adică de 
la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosească tehnologia. 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 copiiilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. 

Învățarea și evaluarea, cu utilizarea media, poate oferi copiilor o serie de activități interesante. 
Creativitatea manifestată de cadrul didactic poate fi uluitoare.  

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

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic și în perioada activităților online, prin diverse 
activităţi experienţiale. O modalitate de evaluare pe care am realizat-o în activitățile de evaluare a 
preșcolarilor din grupa mea a fost prin aplicația Kahoot. Această aplicație este utilă 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 copiii răspund într-un timp limită, folosind 
un dispozitiv mobil.  

Bineînțeles, ca orice aplicație folosită în cadrul activităților cu preșcolarii, nu se poate realiza într-
un mod efficient, decât dacă preșcolarii beneficiază de sprijinul părinților. De aceea, colaborarea în 
această perioadă dificilă, cu părinții este foarte necesară.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
AUTORUL: LÁZÁR ANITA 

 
Metodele succesive de evaluare online sunt diferite de cele folosite din cadrul predării față-în-față. 

De unde putem să fim atât de siguri? Prima dată, trebuie să le încercăm numeroase metode tradiționale în 
cadrul orelor virtuale ca să înțelegem motivul eșuării acestora. 

Ca profesoară de limba engleză în clasele primare și gimnaziale, scopul predării mele este constant 
și uniform: le fac pe elevii mei să învețe expresiile uzuale pe care pot să le folosesc în practică, în viața 
cotidiană, chiar dacă gramatica sau pronunțierea lor nu e perfectă. La începerea predării online, am realizat 
în scurt timp că trebuie să le schimb metodele mele binecunoscute și eficiente dacă situația s-a schimbat. 

O diferență majoră dintre evaluarea online și evaluarea față-în- față este că evaluarea formativă nu 
poate să fie realizată în cadrul orelor online în nici un caz, fiindcă necesită mult timp și multă explicație 
detaliată, deci rezulatele nu vor reflecta realitatea. În contrast, evaluarea formativă se poate realiza la 
începutul fiecărei oră folosind un chestionar cu cu cel mai mult zece întrebări. Totodată, trebuie să avem 
grijă la alegerea aplicației ca aceasta să fie adecvat nivelului elevilor noștri. Bineînțeles că acest fapt nu 
exclude folosirea itemilor semiobiectivi sau subiectivi. De exemplu, dacă predăm tehnicile scrisorii 
informale, atunci nu putem să le dăm elevilor alt test decât unul subiectiv. 

La alegerea tehnicii de evaluare formativă, am avut în vedere următoarele aspecte:  
• Evaluarea trebuie să susțină interesul elevilor pentru studiu 
• Evaluarea trebuie să îi îndrume elevii spre acumularea de cât mai multe cunoștințe 
• Evaluarea trebuie să le implică pe elevi în învățarea activă 
• Procesul evaluării să fie scurtă ca să fie realizată la începutul fiecărei oră 
• Nivelul de obiectitivate al evaluării să fie înalt 
• Aplicația folosită pentru evaluarea de tip chestionar să fie disponibilă de pe toate instrumente 

folosite de elevi: calculatoare, telephone, tablete, laptopuri etc. 
Din cauză că nu știam exact dacă metodele mele vor fi aplicabile la toate vârstele sau nu, am ales o 

clasă, despre care gândeam că este cea mai flexibilă și adaptivă ca să-mi fie grupul experimental. Elevii au 
în jur de 9-10 ani, și au 2 ore de limba engleză pe săptămână. 

Prima dată ne-am stabilit cu elevii că vom avea ore directe prin Google Meet, așa ei vor primi feed-
back oral dar și scris. În plus, le-am și notat în grupul lor de Google Classroom ce am făcut în timpul orelor 
ca să fie accesibilă materia propusă de mine și pentru cei, care nu au putut participa la orele din motive 
diferite. 

Începând de a doua săptămână, am încercat diferite programe de chestionare cu răspunsuri la alegere, 
cu exerciții de tip adevărat/ fals în felul următor: după predarea lecției prin Google Meet, le-am trimis linkul 
chestionarului Google Forms sau Google Sheets, dar după a treia ocazie am constatat că aceștia nu pot să-
mi dau rezultate punctuale că sunt ușor de rezolvate chiar și ghicind. 

Căutând pe internet și pe diferite platforme pentru profesori, am găsit zeci de programe pentru 
chestionare personalizate cu setări difertie, unele necesită conturi ștudențești, alții nu. Unele mi s-au părut 
complicate, alții erau ușor de învățate și fără tutorialele de pe net. Dintre programele, pe care le- am încercat, 
aici enumăr numai acele, care mi-au fost de folos, și care nu erau plictisitoare pentu elevi, au funcționat 
fără nici o greșeală și mi- au și ajutat în evaluarea rapidă și continuă a elevilor. Aceste programe construiesc 
baza evaluării mele în aceste zile nu numai în grupa experimentală, ci și în celelalte clase, exceptând clasele 
pregătitoare și întâi, în care copii încă nu pot să citesc. Programele folosite de mine pentru a evalua într-un 
mod regulat performanța elevilor sunt: ThatQuiz, Quizizz și Socrative. Fiecare program are atribuții și 
funcții comune, iar ei totuși se diferă. 

Aplicația Socrative este folosită la elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare pentru orice 
disciplină care permite aplicarea în forma testelor de tip grilă, având următoarele avantaje precum: crearea 
rapidă a unui test care poate conține itemi cu alegere multiplă, duală sau itemi cu răspuns scurt, rapoartele 
generate de acest program îi sugerează profesorului un plan de remediere în vederea creșterii randamentului 
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școlar, testul propus poate fi controlat în felul că elevii nu pot sări de la o întrebare la cealaltă până când 
profesorul nu le dă permis în program. 

Aplicația ThatQuiz este des folosit de către profesori de matematică, fiindcă acolo se poate importa 
grafici și figure cu un singur clic. Ceea ce îmi place în această aplicație este că putem seta timpul limită 
separat la fiecare întrebare nu numai la testul în întregime. 

Aplicația Quizizz este preferata elevilor fiindcă acolo pot să văd câte puncte au oponenții lor și după 
trei răspunsuri corecte, pot să aleg unul dintre superputerile existente, precum oprirea timpului sau dublarea 
punctelor existente. 

În concluzie, eu cred că profesorii au foarte multe aplicații la îndemână, pe care pot să le folosesc 
ușor, numai trebuie să aleg ceea ce le e cel mai convenient și corespunzător nivelului elevilor. Situația 
predării online este una nouă și încă necunoscută pentru toți dintre noi, dar noi alegem dacă vrem să adaptăm 
la această situație prin schimbarea tehnicilor de evaluare sau rămânem cu metodele noastre vechi.  
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EVALUAREA IN “GRADINITA DE ACASA” 

 

PROF. INV. PRESCOLAR 

LAZAR CAMELIA GEORGIANA 
 

Evaluarea reprezinta una dintre cele mai importante component ale procesului de invatamant. Astazi, 

aceasta este perceputa ca fiind integrate in procesul de invatamant, avand rol de reglare, optimizare si 

eficientizare a activitatilor de predare-invatare. 

Evaluarea moderna reprezinta un mijloc de comunicare de informatii asupra stadiului invatarii, in 

vederea reorganizarii acesteia. 

In contextual actual, utilizarea device-urilor mobile a devenit indispensabila. Copiii percep aceste 

instrumente ca o necesitate a vietii de zi cu zi, astfel ne revine misiunea de a-I deprinde pe copii sa 

foloseasca eficient aceste mijloace, sa ne apropiem tot mai mult de lumea lor. Pornind de la aceste 

considerente, voi prezenta cateva intrumente care se pot utilize cu succes in evaluarea online: 

• Aplicatia kahoot- reprezinta un instrument care poate fi utilizat la orice varsta, transformand 

invatarea intr-o joaca. Jocurile kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect si pentru copii de toate 

varstele. Aplicatia este disponibila gratuity si presupune existent unui calculator care afiseaza o serie de 

intrebari cu varfiante de raspuns. Elevii se inregistreaza utilizand un cod pin furnizat de aplicatie, prin 

intermediul cadrului didactic. Acestia pot participa la joc atat individual cat si in echipe. 

• Wordwall- reprezinta o aplicatie unde se creaza diverse activitati interactive pentru copii. Cu 

ajutorul acesteia putem crea cu usurinta un set de intrebari pe care sa le folosim in cadrul predarii/ evaluarii 

sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi la finalul activitatii pentru a asigura feedback-

ul. Toti copiii vor fi implicati intr-un mod interactive in rezolvarea testului. 

Pe langa aceste aplicatii am utilizat preponderant grupul de whatsApp al grupei, pentru a mentine in 

permanenta legatura cu parintii. De asemenea utilizam in mod constant si platform educational kinderpedia. 
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INSTRUMENTE DIGITALE FOLOSITE IN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR GEORGETA MIHAELA 

ȘCOALA GIMN. „EPISCOP DIONISIE ROMANO”, BUZĂU 
 
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 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 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.  

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru elevi. 
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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. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă, anagrame, rebusuri, puzzle,adevarat sau fals 
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”. 
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.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. 
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 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) 

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. 

 
 
WEBOGRAFIE 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
kahoot.com/ 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
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EVALUAREA ONLINE 

 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LAZĂR MARINA ANDRA 
 

 

 Evaluarea face parte din procesul intructiv educativ al preșcolarilor.Ea este foarte importantă la 

începutul oricărui an școlar, cadrul didactic administrează evaluare inițială copiilor pentru a vedea punctul 

de plecare cu aceștia .Ei știu anumite lucruri în funcție de vârsta lor. Evaluarea se aplică pentru a atinge noi 

scopuri și performanțe.  

Metode si tehnici de evaluare:  

Tradiționale: probe scrise( fișe cu sarcini);probe orale și probe practice  

Alternative: lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, observările sistematice în timpul activității și înregistrarea. 

 Evaluarea online în această perioada este dificilă, dar nu imposibilă.Cu ajutorul rețelelor de 

socializare și a platformelor online realizăm evaluarea preșcolarilor virtual. Copiii primesc materiale 

educative din care învață anumite lucruri, iar pentru realizarea evaluării folosim fișe de lucru cu sarcini care 

sunt adăugate la portofoliul personal. În învățământul preșcolar punem mai mult accentul pe evaluarea orală 

care se realizează prin întrebări scurte pentru dezvoltarea limbajului. Din cauza insuficienței materialelor 

folosite în mediul online(tablete, laptop, internet, etc.) este foarte dificil să evaluezi un preșcolar. Personal 

folosesc evaluarea orală cu ajutorul Whatsapp-ului, deoarece preșcolarii au vârste cuprinse între 5 și 6 ani 

și nu înțeleg foarte mult doar din fișele de lucru cu sarcini.Copii având o vârstă fragedă, țin să cred ca nu 

dețin propriul lor device cu care pot participa la orele online. Datorită părinților care se dedică copiilor sa 

îi ajute să înțeleagă lecția pe care o desfășor prin intermediul aplicației de Whatsapp pe care mulți dintre 

noi o utilizăm, desfășurăm orele de predare-învățare-evaluare. 
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PREDAREA ŞI EVALUAREA ON-LINE ÎN ORA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT 
 

AUTOR: PROF. LAZARIC ŞTEFAN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU, BISTRIŢA 

 
Şcoala online este o provocare pentru elevi şi profesori deopotrivă, mai ales pentru ultimii, care învaţă 

cum să facă orele atractive. Adaptarea procesului instructiv-educativ, în mod special a evaluării, la mediul 
online este o provocare.  

Pentru profesorii de educaţie fizică lucrurile sunt mai complicate decât pentru colegii care predau alte 
discipline prin specificul orei de educaţie fizică, prin simpla structură a orei şi prin conţinuturile acesteia. 
Dacă la majoritatea disciplinelor întâlnirea online pe platforme tip pe Zoom, Meet, Skype decurge fără 
probleme, pentru profesorii de educaţie fizică este o adevărată provocare să găsească acele modalităţi de a-
i capta pe copii şi a răspunde şi cerinţelor programei. 

În general, această disciplină lasă profesorilor posibilitatea să se adapteze. Când nu-i au însă pe elevi 
în faţa lor, demersul devine mult mai greu. Educaţia fizică este o disciplină unde profesorul trebuie să îl 
vadă pe elev exersând, să poată corecta, îndruma, executa ca şi model. Când vorbim de predarea disciplinei 
online, cel mai greu lucru este chiar acesta. Faptul că profesorul nu îi poate observa pe elevi exersând, 
pentru a-i putea corecta.  

O altă problemă este absenţa spaţiului. Pentru a se desfăşura în condiţii optime, ora de educaţie fizică 
necesită un spaţiu destul de generos, o sală de sport echipată corespunzător, sau un teren exterior. Mutarea 
orei de sport în mediul online, înseamnă executarea exerciţiilor specifice de acasă. Acest lucru poate fi o 
reală problemă, luând în considerare faptul că nu toţi elevii (sau profesorii) au la dispoziţie o casă cu camere 
suficient de mari, sau o curte în exterior. Acest lucru restrânge mult varietatea de exerciţii care pot fi propuse 
de către profesor. 

Una dintre soluţiile propuse este apelarea la video-uri cu diferite tipuri de exerciţii fizice. Acestea pot 
fi cu uşurinţă descărcate de pe platforme online cum ar fi Youtube. Ele pot fi trimise pe diferite căi online 
spre elevi, dar şi proiectate direct în timpul orei online prin aplicaţii precum Zoom, Meet, Skype. O variantă 
a acestor video-uri create de specialişti, sunt videourile în care profesorul se filmează pe el însuşi executând 
exerciţiile, sau filmează alte persoane făcând acest lucru. Evaluarea, în aceste condiţii, poate fi tot prin 
filmuleţe în care copiii se filmează executând după modelul oferit de către profesor. Estede la sine înţeles 
că jocurile de echipă nu pot fi evaluate în mediul online. Acest tip de filmări pot evalua exerciţii de 
gimnastică, stretching, coordonare etc. 

O altă modalitate de realizare a orelor de educaţie fizică online este modelul executat de către profesor 
în timp real. Odată cu acesta, elevii la rândul lor participă la lecţie executând ceea ce profesorul propune. 
Din nou, gama de exerciţii este restrânsă. Profesorul poate evalua în timp real elevul urărind execuţia 
fiecăruia. Se poate evalua îndemânarea cu care execută, corectitudinea, numărul execuţiilor, perseverenţa. 

În ultimii ani, profesorul de educaţie fizică poate utilza în procesul de predare manualul aferent acestei 
discipline.Parcurgând acest manual, elevul poate înţelege şi îşi poate forma anumite deprinderi şi perceperi 
corecte despre viaţă, mişcare, alimentaţie corectă, sănătate. Acest manual poate fi folosit şi în predarea 
online, acest luru facilitând procesul de evaluare al elevului, recurgându-se la metode şi mijloace specifice 
celorlalte discipline. Spre exemplu, evaluare scrisă, orală, prin proiecte, prezentări, portofoliu, chiar 
autoevaluare. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC.: LEAHU IONELA 

 GRADINIȚA P.P. ,,PRICHINDEL” - TECUCI 
 
Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi 

spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare. Există situaţii în care se 
impune identificarea abilităţii elevilor de a executa acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme 
specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor informaţii generale despre performanţe în contextul 
dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În sfârşit, educatoarea are nevoie de o înţelegere amplă, 
cuprinzătoare a comportamentului preșcolarului. 

 În fiecare secvenţă educativă, într-o primă fază, educatoarea preia unele din obiectivele din 
programă, le adaptează particularităţilor copiilor şi situaţiilor de învăţare, le ordonează liniar şi ierarhic 
pentru a le înscrie în logica didactică. Pentru ca evaluarea să fie posibilă, educatoarea va descrie pentru sine 
şi pentru copil modalităţile în care se va manifesta comportamentul scontat prin care se exprimă fiecare 
obiectiv, condiţiile în care se aşteaptă ca acesta să apară şi nivelul de performanţă al achiziţiilor (minime, 
medii, maxime). În faza ulterioară, după procesul de învăţare, educatoarea/institutorul va recurge la metode 
şi instrumente de culegere de date, care conduc la rezultate cantitative. Acestea vor fi prelucrate apoi 
calitativ, prin raportare la obiective. 

 Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ-educativ, cu finalităţi de 
prespectivă, ce nu se pot concretiza pe termen scurt, ci într-o viziune de construcţie pas cu pas, în colaborare 
cu alţi factori (familie, şcoală, media, societate), evaluarea este fragmentară, incompletă, unele rezultate 
apărând mai târziu, în şcoală. Formarea unor deprinderi de activitate intelectuală, conducerea operaţiilor 
gândirii de la concret spre abstract, logic, raţional şi manifestarea deprinderilor şi abilităţilor în 
comportamentul copiilor nu se pot evidenţia decât după perioade mari detimp, în perspectivă. 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, care este departe de 
cristalizare, pentru individualizare şi eficienţă în activitate. Învăţământul preşcolar are caracter oral, nu 
există teme pentru acsă, 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 
copililui, la care el poate ajunge şi din întâmplare, fără o înţelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin 
obiective. 

 Totodată evaluarea se extinde şi la activitatea de predare şi la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învăţarea, de a facilita achiziţia noilor cunoştinţe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generaţie în vederea integrării într-o societate dinamică şi solicitantă.Creativitatea, 
spontaneitatea, independenţa, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective. Este mai uşor să evaluăm fişele de activitate matematică decât creaaţiile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale. 

 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. Platformele 
educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între cadru 
didactic și preșcolari.  

 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. 

Postarea materialelor se realizează pe grupul clasei, în aplicația Facebook, unde cadrele didactice 
postează lecția zilei, evaluări, cântece și poezii, piese de teatru potrivite vârstei și implicit pozele cu fișele 
de la grădiniță din ziua respectivă, cu ce au lucrat preșcolarii. 
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 Conferințele online facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a preșcol 
arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. ZOOM - Este platforma 
de ore online 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; 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 aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă aveți 
un cont de gmail. 

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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
 ŞC. GIM. ,,AVRAM IANCU”- STRUCTURĂ 

 G.P.P. NR. 44 ORADEA 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LENATH VIORICA-MARIANA 

 
 Activitatea didactică de evaluare o dată cu pandemia s-a schimbat foarte mult. 
 Dacă în trecut, evaluarea preșcolarilor se efectua prin performanțele obținute de preșcolari la unele 

concursuri și prin anumite fișe concepute pe domenii experențiale. Deoarece activitatea din grădiniță are 
preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalității de perspectiva, evaluarea este fragmentară, 
incompletă; procesul evaluarii preșcolarilor este dificil și permite prognoze pe termen scurt. Acum în 
vremea pandemiei, evaluarea trebuie reinventată, găsite metode noi de evaluare a cunoștințelor asimilate 
de copii preșcolari. . noi cadrele didactice trebuie să ținem cont în toată activitatea online și de starea 
emoțională a preșcolarului, care s-a schimbat foarte mult de cea de la grupă.  

 Un rol tot mai important erau metodele interactive de grup. Acestea sunt diferite pentru diferitele 
tipuri de activități din grădiniță. Acum în vreme de pandemie metode de evaluare ne rămân la dispoziție 
foarte puține, cum ar fii aprecierile verbale și feedbackul. 

În această situaţie educatoarele pot da frâu liber imaginaţiei fiecărui părinte împreună cu copilul 
propriu cu condiţia de a respecta tema propusă, dar şi de a efectua o lucrare, în care fiecare să îşi pune 
amprenta proprie. Chiar dacă educatoarea sugerează o anumită tehnică de lucru, copilul împreună cu 
părintele pot să combine elementele sugerate, sau pot combina tehnici de lucru cunoscute atât de copii cât 
şi poate unele noi cunoscute de părinţi, cu condiţia ca rezultatul lucrărilor să fie pe subiectul propus. 

Copii în această perioadă simt lipsa acută a cadrului didactic, au nevoie de indicaţiile şi susţinerea 
acestora, pentru că în ei au încredere deplină şi ştiu că ei pot să le explice suplimentar tot cenu au înţeles. 
Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor. Preşcolarii 
construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. Ceea ce presupune că este 
esenţială aflarea bagajului de reprezentări pe care preşcolarii le posedă, căci invariabil, indiferent de natura 
lor, acesta le va influenţa învăţarea şcolară. 

Rolul educatoarei este foarte important deoarece ea reprezintă persoana oficială din partea societăţii 
şi prin metodele didactice activ-participative folosite în cadrul activităţilor ce se desfăşoară la clasă şi acum 
online, poate, şi chiar are datoria profesională şi morală de a-i îndruma pe calea online pe copii cât şi pe 
părinţi să menţină stacheta la un nivel ridicat, să găsescă şi să aplice toate metodele şi procedeele de care 
dispunpentru a transmite activităţi online cât mai variate, atractive, care să atingă oricând sufletul nobil al 
copilului. Educaţia socio-emoţională, putem să o implementăm şi pe timp de pandemie şichiar este de dorit 
pentru aputea să obsevăm în timp rezulatele obţinute. 

 
Creaţie proprie din experienţa trăită online la grădiniţă. 
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ȘI PLATFORMELOR ONLINE ÎN 

PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 
PROF. INV. PRIMAR LEOVEANU TANIA 

 
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.  

Avantaje ale utilizării platformelor și instrumentelor online sunt:  
• Stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către profesor cât și 

de către elevi;  
• Acces liber, în orice moment, de la orice fel de dispozitiv cu un browser, inclusiv PC-uri, laptop-

uri, tablete și smartphone-uri;  
• Utilizarea platformelor și instrumentelor online încurajează crearea unui climat de învățare plăcut 

și relaxant;  
• Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme elaborează rapoarte 

statistice complexe privind rezultatele evaluate;  
• Feed-back pentru elev și profesor;  
• Interactivitate;  
• Autoevaluare;  
• Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrat;  
• Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbat de activitatea celorlalți din jur;  
• Stimulează creativitatea;  
• Majoritatea platformelor și a instrumentelor online propun un șir de prototipe de teste, prezentări, 

colaje, etc., care pot fi modificate și adaptate la subiectul studiat și la vârsta elevilor 
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. 

Putem constata că platformele și instrumentele online au un impact mai benefic în cadrul evaluărilor 
inițiale și evaluărilor formative, astfel putem verifica dacă au fost atinse obiectivele preconizate, primim un 
feed-back permanent și putem stabili, dacă este necesar, anumite modalități corective și ameliorative. În 
cadrul evaluărilor sumative putem apela la unele platforme sau instrumente online doar în cazul când 
suntem siguri că toți elevii (100%) au acces la testul propus. Unele platforme ne permit printarea testului și 
atunci putem evalua în mod tradițional. 

În concluzie putem menționa că în dependență de vârsta elevului platformele și instrumentele online 
sunt înțelese și utilizate diferit în procesul de predare-învățareevaluare. 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. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR LICA MIHAELA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ELENA CUZA”, CRAIOVA 
 
În dezvoltarea capacităților și în formarea personalității elevilor este foarte important să utilizăm jocul 

didactic în activităţile instructiv-educative, dar și în evaluare. Learning Apps.org este unul din instrumente 
WEB 2.0 pe care îl putem utiliza în procesul de educaţie şi de evaluare. 

Learning Apps.org este o aplicație Web 2.0 ce sprijină procesul instructiv-educativ prin metode 
interactive. Există exerciții realizate cu această aplicație ce pot fi integrate direct în conținuturile de învățare, 
dar ele pot fi modificate sau se pot elabora altele noi de către utilizatori. Aplicația LearningApps se axează 
mai ales pe partea interactivă, prin faptul că nu conține neapărat un scenariu concret de învățare. 

Se poate utiliza eficient în procesul de evaluare, deoarece oferă un feedback imediat fiecărui elev, 
fiind în același timp un mijloc interactiv și atractiv pentru elevi. Contribuie de asemenea la optimizarea 
timpului în cadrul procesului instructiv-educativ. 

Putem opta pentru mai multe limbi, dar există o variantă a aplicației și în limba română. Tipurile de 
exerciții sunt diverse și se pot integra la orice disciplină școlară. Exemple de exerciții ce pot fi alcătuite cu 
această aplicație: Quiz cu alegere multiplă, Potrivire pe imagini, Joc-perechi (perechi imagini, text-
imagine), Puzzle-Grupe, Cuvinte încrucișate, Răspuns text liber, Text spații goale, Avizier, Caiet, Calendar 
etc. 

Exercițiile (Apps) se realizează simplu, pe baza instrucțiunilor de pe site și a modelelor existente, 
constituind un ajutor atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Profesorului i se oferă oportunitatea de a 
structura conținutul învățării în mod optim, sau să utilizeze exercițiile oferite de colegi. LearningApps oferă 
elevilor modalități interactive de însuşire, consolidare sau evaluare informaţiilor. Elevul va învăţa mai uşor, 
prin descoperire şi mai ales prin interactivitate, utilizând aplicația LearningApps. elevul va învăţa mult mai 
uşor prin descoperire şi mai ales prin interactivitate. Aplicația contribuie la individualizarea procesului 
didactic, acordând atenție fiecărui copil, printr-un feedback imediat. 

Această aplicație se distribuie gratuit, având codul sursă deschis pentru orice utilizator, ceea ce face 
aplicația mai eficientă. LearningApps se integrează simplu în procesul de învăţămînt, adaptându-se uşor 
pentru orice programă de învățământ. 

 
Exemple de modalități de evaluare online, folosind aplicația LearningApps: 
Disciplina: A.V.A.P. 
Clasa a IV-a 
Unitatea de învățare: Activități cu materiale din natură 
1.De exemplu, pentru evaluarea interactivă a lucrarilor de la A.V.A.P. am propus un exercițiu de tip 

Puzzle-Grup.  
 Obiectivul operational este: să realizeze corect corespondența între imagini și cuvântul în limba 

engleză ce denumește anotimpul pe care îl reprezintă.  
Pe măsură ce realizează corect corespondența, imaginile se întorc pe verso și elevul va obține un 

mesaj (sau o imagine). 
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Disciplina:  
Matematică-Clasa a IV-a 
Unitatea de învățare: Figuri geometrice 
Modalități de evaluare cu aplicația LearningApps 
2.Texte cu enunțuri lacunare (text spații goale) 
Obiectiv operational: Să denumească figurile geometrice pe baza definiției și a proprietăților acestora. 

 
 
3.Joc perechi 
Să realizeze corespondența între denumirea figurii geometrice și imaginea acesteia. 

 
4. Exercițiu de tip ”Răspuns text liber” 
Obiectiv operational: Să completeze corect perimetrul figurilor geometrice, după ce au observat 

relațiile dintre laturi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. LIPOVAN CARMEN-LAVINIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 HERECLEASN, JUD. SALAJ 
 
Anul școlar 2020-2021 a debutat într-un context dramatic, provocat de pandemia cu COVID 

19. Situația prin care trecem reprezintă pentru elevi, profesori și părinți mai mult decât o provocare 
obișnuită. Fiecare unitate de învățământ s-a străduit să se pregătească cât mai bine pentru scenariile 
2 și 3(participarea zilnică a tuturor preșcolarilor/elevilor la activități/ lecții online) prin crearea unei 
platforme educaționale la nivelul școlii și generarea unor clase virtuale pentru a se asigura 
continuarea procesului de predare-învățare-evaluare de la distanță. Strămutarea elevilor din sala de 
clasă în clasa virtuală a devenit un mod de învӑțare impus în această perioadă incertă pe care o traversӑm, 
iar sintagma de profesor și elev digital este tot mai uzitată. 

Învățământul online presupune modificarea designului activității didactice și conduce la posibilitatea 
unei pregătiri structurate, coordonate și etapizate prin accesarea unor platforme și aplicații disponibile 
online. Drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie 
să ne preocupe mai 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 au capacitatea de reziliență caută în permanență să-și 
reinventeze scenariul didactic prin modalități de integrare a tehnologiei.  

Cele mai folosite aplicații sunt: – Google Classroom: folosit de majoritatea dascălilor. Oferă un 
cadru virtual de a discuta cu elevii, de a susține lecții online – Meet video chat; de a crea și posta resurse 
educaționale deschise, de a oferi feedback pentru teme sau direct fiecărui elev. Materialele educaţionale pot 
fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. 

– 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 
și gimnazial. 

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. Interesul și creativitatea elevilor trebuie stimulate, 
încurajându-i pe învățăcei să exploreze și să se adapteze acestui tip de educație. Este necesar ca instruirea 
asistată de calculator să fie dirijată pentru ca elevii să nu se pierdă în multitudinea de informații – cu alte 
cuvinte, gândiți-vă la ce doriți ca elevii să vă arate că știu – ce au învățat să facă? 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/


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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SITEOGRAFIE  
http://www.e-scoala.ro/  
www.1educat 
https://www.viorelmocanu.ro/profesor-scoala-online-it 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE, UN BUN PANSAMENT ÎN VREME DE COVID 

 
 LIXANDRU CARMEN,  

SCOALA GIMNAZIALA NR. 188, BUCURESTI 
 
 Instituțiile educaționale din Romania se bazează în mod curent pe metodele tradiționale de învățare, 

adică urmează modelul binecunoscut de poziționare față-în-față cu profesorul în sala de clasă. Deși în 
ultimul timp s-a încercat o combinație de stiluri de învățare, mare parte dintre aceste metode nu pot trece 
de pragul tradițional. Brusca apariție a pandemiei cauzate de Corona Virus a zdruncinat lumea întreagă și 
a pus la mare încercare sistemul educațional din întreaga lume, obligându-i pe cei implicați în educație să 
schimbe macazul către metodele on-line peste noapte. 

 Multe dintre instituțiile academice, care erau inițial neîncrezătoare în aceste metode, nu au avut altă 
opțiune decât aceea de a trece imediat la predarea on-line. Și în contextul în care, cei avizați să o facă, ne 
spun ca nu există varianta rapidă de revenire la normal, întreg sistemul educațional se luptă să facă față 
situației. Singurul lucru ce îi unește pe cei implicați în acest sistem, este faptul că absolut toți au un țel 
comun: să îi protejeze pe elevi, pe studenți, pe profesori și pe oricine din mediul academic. 

 Există câteva extrem de importante caracteristici ale învațământului on-line: accesibilitatea (atât din 
perspectiva financiară, cât și din cea logistică), flexibilitatea, durabilitatea sunt doar câteva noțiuni 
importante de luat în calcul. Se spune că modul on-line de predare este ușor accesibil și că poate ajunge 
chiar și în cele mai îndepartate localități. Este considerat a fi un mod ieftin de educație, dacă se iau în calcul 
costurile reduse de transport, cazare sau materiale didactice. La categoria flexibilitate se spune că este foarte 
ușor pentru cel care învață on-line să își planifice un orar. Elevii pot învăța de oriunde și oricum, dezvoltând 
chiar abilități noi. Acest proces de învățare on-line este recunoscut chiar și de guvern ca având o importanță 
din ce în ce mai mare. 

 Explozia severă de Corona Virus ne determina să mai adaugăm la toate acestea și faptul că predarea 
on-line a servit drept pansament într-o perioada de criză. Cum mare parte din lume este carantinată sau 
orașe întregi s-au transformat în orașe fantomă din cauza restricțiilor severe impuse, școlile au trecut la 
pedagogia on-line. Această catastrofă ne va arăta partea lucrativă a învățării on-line, începând cu faptul că 
se poate lucra cu un număr foarte mare de elevi aflați în orice locație posibilă. A încerca să ne opunem 
acestei schimbări nu ar aduce niciun ajutor sistemului educațional. 

 Au apărut, astfel, o multitudine de tehnologii dedicate învățării on-line dar, de foarte multe ori, ele 
creeaza mari dificultăți. Aceste dificultăți variază de la erori de descărcare, de instalare, de logare, probleme 
ale sistemului audio și video, și așa mai departe. Uneori, studenții chiar sunt plictisiți de predarea on-line și 
nu mai este atractivă pentru ei, existând chiar situații în care aceștia își doresc o abordare față-în-față. Este 
foarte clar pentru toată lumea că predarea nu este eficientă în totalitate decât dacă se ajunge ca elevul să și 
pună în practica ceea ce a învățat. Uneori, predarea on-line este doar teoretică și astfel elevii nu învață 
eficient. Educatorul e cel care da starea potrivita, prin dinamizarea atmosferei cu muzica, voce… insa 
trebuie sa te apropii de starea lor incercand printr-un joc sa-l „ridici”. 

 Cum ne credibilizam in fata lor? Oamenii au putere asupra altora in masura in care sunt perceputi ca 
avand autoritate, forta sau experienta.  

 Conul invatarii Edgar Dale: 10%-ce citim, 20% - ce auzim, 30%- ce vedem, 50%- ce vedem si auzim, 
70% ce spunem, ne implicam-intrebari deschise, 90% joc de rol, activitati individuale si de grupuri si 
storytelling. Pentru elevii cu abilitati vizuale folosim filme, fise. Pentru cei auditivi utilizam cantece, 
inflexiuni ale vocii. Pentru kinestezici folosim o tabla ( google jambord) si informatia se leaga de creierul 
lor. 

 Ceea ce trebuie să ne fie, însa, foarte clar, este faptul că trăim vremuri în care avem soluții. Dacă e 
să privim înapoi în timp la alte situații de restriște pentru om, cum ar fi războaie sau calamități naturale, 
observăm că în afară de a spune „stop joc” oricărei situații care implică procesul de învățare, oamenii nu 
aveau altceva de ales. Sunt zeci de națiuni pe Pamânt care au pus pauză mersului la școală pentru ani de 
zile sau care, din păcate, încă mai au interzis acest lucru.  

 Tehnologia și-a adus, în sfârșit, aportul în această privință, și, de ce să nu recunoaștem, ne-a scos 
dintr-o mare încurcătură. Da, există lispuri încă. Nu, nu este sistemul de predare on-line la fel de cald și de 
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uman ca cel tradițional. Nu, nu pot să mai citesc eu, dascălul, în privirea elevului meu, dacă a înțeles sau 
nu. Dar, pe termen scurt, această predare on-line ne-a ținut pe toți pe linia de plutire. Nu ne-a suflat în 
pânze, nu am avut viteză și poate nici performanță. Dar am dat la vâsle și am înaintat. Important este că nu 
am stat pe loc nici noi, dascălii și nici ei, elevii.  

 Și, dacă ar fi să fim mai profunzi decât atât, cred că ar trebui să recunoaștem ceva foarte important: 
pansamentul acesta, care s-a numit învățarea on-line și care ne-a acoperit neajunsurile într-o perioadă grea, 
ne-a fost aplicat în mare parte de către elevii noștri! Da! Să recunoaștem cu toții că a fost un tratament 
pentru care le-am cerut ajutorul și ar trebui să ne bucure că ei nu s-au dat în lături nicio clipă în a ni-l oferi!  

 Concluzia: noi trebuie să fim mândri că am educat copii buni, iar ei sa fie mândri că ne sunt de ajutor! 
De ce să nu recunoaștem că noi și ei suntem cea mai bună echipa în orice! 
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METODE, PROCEDEE DE EVALUARE LA PREȘCOLARI 

 
 PROF. LORINȚ FLORICA  

 GRĂDINIŢA PP NR. 5 LUGOJ  
 
Promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu 

cele individuale, sunt posibile doar în condiţiile unei cunoaşteri complete şi complexe a personalităţii 
acestuia. Este necesar ca adulţii implicaţi în educaţia copilului să accepte ideea că intrarea în grădiniţă nu 
este un prag pe care toţi copiii îl trec „în acelaşi pas“, „cu acelaşi ritm“, „cu acelaşi bagaj“ sau cu „acelaşi 
elan“ şi că nici pe parcursul programului desfăşurat în grădiniţă nu este eficient să ne străduim să-i încadrăm 
într-un „pat al lui Procust“. 

Pe parcursul anului şcolar se practică, pe domenii experienţiale, o evaluare criterială a copiilor, prin 
raportarea la obiectivele de referinţă, dar măsura şi calitatea achiziţiilor este tot atât de nuanţată pe câţi copii 
sunt, deoarece evoluţia lor este diferită. Ceea ce rămâne esenţial este progresul individual înregistrat de la 
o etapă la alta, pe fiecare dintre dimensiunile personalităţii, în devenirea copilului ca membru al societăţii. 

Evaluarea în grădiniţă este o acţiune de cunoaştere a particularităţilor individuale ale copilului de 3–
6/7 ani, a progresului propriu înregistrat într-o perioadă de timp stabilit. Este întreprinsă în scopuri diferite, 
utilizând strategii adecvate şi presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor. 

Ca proces, evaluarea are următoarele componente: măsurarea achiziţiilor copilului, înregistrarea şi 
aprecierea. Aceasta din urmă cuprinde pe de-o parte, predicţia privind nivelul de dezvoltare a copilului ca 
premisă pentru stadiul următor şi diagnoza, în termeni de identificare a factorilor ce frânează dezvoltarea 
copilului. 

Deoarece evaluarea este parte a procesului educativ, se recomandă să fie formativă, în flux continuu, 
sistematică şi analitică, pentru a-i putea oferi evaluatorului informaţii concrete în legătură cu nivelul de 
atingere a obiectivelor educaţionale, cu dificultăţile de învăţare şi de adaptare ale copilului, să îi sugereze 
acestuia modificări, ajustări, ameliorări ale unor deprinderi, atitudini, prejudecăţi, conduite. 

Din această perspectivă, amintim că procesul de evaluare a copilului din grădiniţă va avea 
predominant caracter constatativ, corectiv şi formativ. Rezultatele evaluării vor fi utilizate ca repere la 
nivelul deciziei pentru iniţierea, ameliorarea, ajustarea şi eficientizarea intervenţiei educative. Va avea 
caracter comparativ pentru evidenţierea rezultatelor pozitive pe care le-a obţinut copilul în activitatea de 
învăţare de la o etapă la alta a dezvoltării sale şi va urmări să-l motiveze şi stimuleze în crearea unei imagini 
de sine pozitivă. 

  
Din punctul de vedere al metodelor şi procedeelor de verificare, al instrumentelor de recoltare a 

informaţiilor, se disting probele orale, scrise şi practice. Acestea fac parte din activităţi, nu sunt probe 
administrate special, sunt doar momente pe care noi ni le propunem pentru diferiţi copii, încorporate în 
activităţile cotidiene. În evaluarea preşcolarilor nu putem face o delimitare riguroasă între cele trei metode, 
ci putem vorbi de procedee sau de o combinare a lor, în care una este dominantă.  

Evaluarea orală este specifică situaţiilor în care performanţa trebuie exprimată prin comunicare orală. 
Implică abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a 
dialoga, 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. 

Un procedeu recomandat este „Scaunul autorului“ – folosit în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă“. 
Copilul este poftit în acest scaun ca să prezinte rezultatul muncii independente sau de grup celorlalţi copii, 
educatoarei, după soluţionarea unei sarcini date. I se oferă astfel şansa de a se autocunoaşte, autoevalua şi 
a avea feedback-ul imediat al celorlalţi copii şi al educatoarei. Prin modelul de evaluare primit de la 
educatoare, în timp, copiii vor şti să intervină şi să valorifice laturile pozitive ale persoanelor cu care 
interacţionează şi să transmită acestora, sub formă de sugestii, păreri, opinii despre ceea ce trebuie 
îmbunătăţit sau corectat, fără să jignească sau să atace pe cineva. 

 
1. Ungureanu, D., (2001-a), Teoria şi practica evaluării în educaţie (teme de curs), Editura Mirton, 

Timişoara 
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF.INV.PRESC. LUKA SIMONA 

G.P.N. NR. 3 - HUSASAU DE CRIS, BIHOR 
 
 Avand in vedere contextul epidemiologic in care se afla intrega planeta, era de asteptat ca si sistemul 

educational sa fie puternic afectat. Cu toate ca nu ne-am dorit, sistemul traditional de predare-invatare-
evaluare, “face-to-face” a fost transferat in mediul online. 

 In ultimii ani, tehnologia informatiei a devenit un mijloc indispensabil in solutionarea problemelor 
cu care se confrunta sistemul educational actual: formarea continua a specialistilor, accentuarea 
specializarii, innoirea permanenta a cunostintelor din domeniile de varf, cresterea numarului celor care 
apeleaza la un sistem de instruire, mobilitatea pe piata muncii. Tehnologia informatiei, cu principalul său 
exponent – calculatorul, a patruns in domeniul educational, initial ca obiect de studiu, apoi a fost utilizata 
ca instrument in activitatea didactica, s-a impus ca o noua metoda de invatamant, metoda instruirii asistate 
de calculator, pentru ca in cele din urma sa impuna un nou sistem de instruire, imbratisat de toate categoriile 
de varsta, invatamantul electronic sau e-learning. 

 Profesorii care cauta modalitati de integrare a tehnologiei prin intermediul retelelor de socializare in 
sarcini si evaluare au alegeri aproape nelimitate. Cateva dintre aceste platforme sunt: Classroom, Jambord, 
Google Foarms, Kahoot, Edus etc. 

 Profesorii trebuie să știe in ce masura elevii reusesc sa atinga obiectivele de invatare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluati la sfarsitul semestrului si al anului si acordată o evaluare finala care sa reflecte atat 
intelegerea, cat si nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesara a invatarii la distanta. Daca avem un control asupra lacunelor lor de învatare, atunci putem ajusta 
activitatile pentru a viza respectivele lacune. 

 Evaluarea online este o metoda a evaluării care poate raspunde eficient situatiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicata pe oricare dintre cele trei forme ale evaluarii traditionale: initiala, continua si 
cumulativa. 

Cea mai frecventa punere in practica a evaluării online este reprezentata de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune raspunsuri de tip „da”/”nu” („adevarat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de raspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebari cu raspuns 
deschis. 

 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metoda ce poate fi aplicata indiferent de 
materie, are un nivel inalt de obiectivitate şi provoaca elevii să aiba o atentie sporita pentru a face alegerile 
sau completarile corecte, in acelasi timp creandu-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Experienta actuală ne ajuta să intelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atentie si in 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este sa se indeparteze de notiunea de evaluare ca document Word 
– adica de la simpla inlocuire a unei bucati de hartie cu un document electronic – si sa foloseasca tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devina autonomi in invatare. 

 Invatarea – si evaluarea – bazata pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de optiuni. 
Experienta mea este ca le place acest lucru. Creativitatea manifestata este uluitoare. Dar nu pierdeti din 
vedere natura academica a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriti ca elevii sa va arate ca stiu – au invatat sa 
faca? 

 Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natura formativa sau sumativa. 
Instrumentele de evaluare formativa sunt chestionarele, jocurile, intrebările și discutiile din grupa pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua si ghida (sau pentru a forma) procesul de invatare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativa sunt fisele și lucrarile finale date la sfarșitul unui proiect, curs, semestru, 
unitate, program sau an acolar. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF.INV. PRIMAR LULA CORINA MADALINA 

L.T.”HENRI COANDA ” CRAIOVA, DOLJ 
 
 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,este bine să se 
exploreze și să se permită și 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. 

 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. 
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 Lucrările de specialitate, studiile în domeniu 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 în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne de evaluare include:  

 1.hărţile conceptuale 
 2. metoda R.A.I. 
 3. tehnica 3-2-1 
 4. proiectul  
 5. portofoliul. 
 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 . 
 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. 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 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. 
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PLATFORMA LEARNINGAPPS, INSTRUMENT UTIL ÎN EVALUAREA 

ELEVILOR ÎN MEDIUL ONLINE 
 

PROF. LUPU GEANINA-VALENTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMRESCU”, JUD. GALAȚI 

 
Învățământul în mediul online propune o serie de provocări atât pentru cadrele didactice, cât și pentru 

elevi. Trecerea de la modalitatea tradițională bazată mai mult de fișe de lucru în format letric, manuale și 
prezență fizică, la învățarea cu ajutorul instrumentelor digitale a însemnat un efort în descoperirea și 
învățarea modalităților de utilizare a respectivelor platforme și aplicații digitale. Cadrele didactice sunt 
nevoite să găsească aceste instrumente digitale, să înțeleagă cum funcționează, dar și să efectueze o triere 
a acestora. Instrumentele digitale de evaluare adresate elevilor trebuie aplicate astfel încât profesorii să-și 
atingă obiectivele lecției, iar elevii să rețină elementele esențiale din cadrul acestora. 

În ultimul timp se găsesc tot mai multe instrumente digitale, care ajută profesorii și elevii în 
desfășurarea lecțiilor în mediul online. Dintre acestea enumăr: 

- GYNSY – o tablă online care combină lecții pregătite, instrumente de gestionare a clasei, jocuri 
educaționale; 

- PLICKERS - platformă pentru evaluare la distanță; 
- WISER.ME - fișe interactive de evaluare; 
- OCONQR - pentru crearea de fișe, teste și hărți conceptuale simple; 
- MENTIMETER - instrument de feedback instantaneu pentru brainstorming, reflecție, feedback; 
- SOCRATIVE - instrument de evaluare interactivă; 
- PLICKERS - platforma pentru evaluare la distanță; 
- LIVEWORKSHEETS – platformă cu fișe interactive; 
- LEARNINGAPPS – platformă cu fișe interactive. 
Mă voi opri asupra platformei LearningApps, care mi se pare foarte intuitivă, ușor de înțeles și utilizat. 

Se găsește la adresa https://learningapps.org/ și are meniu și în limba română. Pentru utilizarea platformei 
este necesar crearea unui cont și se pot realiza fișele de evaluare. Menționez faptul că fișele cu exerciții sunt 
publice, le pot completa atât elevii cât și alte persoane. Dacă se dorește ca o fișă să rămână privată, se va 
putea păstra în acest fel, dar atunci când vom dori să realizăm o altă fișă privată, aceasta o va înlocui pe 
prima. Principiul acestei platforme, este schimbul de idei și instrumente pentru diferite materii de studiu. 
Platforma funcționează așa cum este reliefat în figura 1. 

Figura 1 – Modalitatea de funcționare a LearningApps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sursa: https://learningapps.org/createApp.php 
Sunt puse la dispoziție exerciții realizate de către alte cadre didactice, care sunt dispuse  
pe categorii, așa cum demonstrează și figura 2. Prin faptul că sunt grupate pe categorii, oferă un ajutor 

esențial în selectarea, în funcție de disciplină a fișelor care ne sunt necesare. 
Figura 2 – Categorii și exemple de exerciții pe platforma LearningApps 
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Sursa: https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=  
 
Fișele de lucru care sunt puse la dispoziție sunt multiple și corespund, unele dintre ele cu o serie de 

itemi obiectivi și semiobiectivi, ceea ce se potrivește și scopului didactic al educației, chiar dacă aceasta se 
desfășoară online. Mai mult decât atât, elevii sunt atrași de acest tip de instrumente interactive, le stârnesc 
interesul și devin în acest mod mai interesați de subiectul prezentat de către cadrul didactic. Figura 3 
ilustrează tipurile de fișe interactive care conțin itemi cu alegere multiplă, alegere duală, completare spații 
libere cu cuvinte potrivite, rebus, puzzle, inserare audio-video, etc. 

Figura 3 – Tipuri de exerciții de pe LearningApps 

 
Sursa: https://learningapps.org/createApp.php  
 În concluzie, instrumentele digitale, utilizate de către cadrele didactice în funcție de nevoile și nivelul 

elevilor din clasele la care predau se dovedesc a fi utile și necesare pentru desfășurarea unui învățământ de 
calitate în mediul online. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRESCOLAR: MACASOI FLORENTINA RALUCA 

 G.P.N ,,SF. ANDREI” BANEASA, JUD.CONSTANȚA 
 
  
 Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională câștigă tot mai mult spațiu din aria 

metodelor tradiționale de învățare. 
 Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante 

probleme într-o societate informațională. 
 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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 METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON LINE 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, MACAŞOI VOCHIŢA  
LICEUL TEORETIC BĂNEASA, JUD. CONSTANTA  

  
 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. 

 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. 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 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 libera a elevului, 
conversația, chestionarea orală, interviul); - scrisă (lucrări scrise curente/la sfârșit de semestru/ chestionare, 
referate, portofolii, studii de caz, eseu, hărți conceptuale etc.; - activităților practice: lucrări practice, 
proiecte, observarea și analiza activităților practice desfășurate de elevi ; - 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.  

 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. 

 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 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. 

– 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 ASISTATĂ DE CALCULATOR. APLICAȚII PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MACSIM ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLUȘENI 

 
Evaluarea în învățământ 
Evaluarea în învățământ este un subiect controversat datorită încărcăturii morale: în urma evaluării 

se claisifică, se ierarhizează elevii. Această ierarhizare este greu de acceptat de elevii claselor primare, iar 
uneori poate fi demoralizatoare. 

De-a lungul timpului s-au dat diferite definiții ale evaluării, dintre care amintim: 
•  ,,Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se utilizează informații utile, 

pemițând luarea unor decizii ulterioare.” (Cucoș, C., 2000,101) 
• Ioan Jinga consideră că evaluarea 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).(Jinga, Ioan, 2001, 385) 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Tehnologia Informației și a Comunicării a pătruns și în învățământul românesc în ultimii douăzeci de 

ani, aducând beneficiile de care s-au bucurat înainte sistemele de învățământ din statele dezvoltate. 
Învățământul asistat de calculator vine să revoluționeze învățământul tradițional fundamentat de 

Comenius în lucrarea sa „Didactica Magna” prin dezvoltarea imaginației creative, a capacității de a emite 
judecăți de valoare asupra unor rezultate simularea operativă a unor soluții posibile. 

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. 

Printre avantajele utilizării calculatorului în procesul de evaluare, T.D.Chicioreanu enumeră:  
• 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. „De asemenea, în cazul aceluiași 
test există posibilitatea comparării reale a rezultatelor obținute de elevi aflați în clase paralele, ce studiază 
o materie anume cu profesori diferiți.” 

• Feed-back imediat pentru elev și profesor. Evaluarea asistată de calculator asigură corectarea 
imediată a răspunsurilor de către elev, dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin. 
Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite profesorului o 
analiză rapidă și corectă a rezultatelor. 

• Întocmirea diagnozei.Centralizând rezultatele obținute de elevi într-o bază de date, dispunem de 
informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluării. 

• Elevii își expun în mod independent cunoștințele. Numărul mare de itemi și combinarea lor cu un 
algoritm de selecție cât mai inventiv (ex. în funcție de numele și prenumele candidatului), reduce 
posibilitatea elevului de a se inspira de la colegi. 

• Diminuarea emoțiilor. Confruntarea directă, activă cu ecranul calculatoruli exercită un efort 
psihologic pozitiv, dispare inhibiția des întâlnită în momentul expunerii orale a cunoștințelor. 

La toate acestea se adaugă și atacția sporită a copiilor către calculator, fiind astfel folosit în mod 
constructiv. 

La polul opus avantajelor, T.D. Chicioreanu expune și limitele evaluării asistate de calculator: 

87



• Costurile ridicate ale programelor de instruire/evaluare, acestea având nevoie a fi supuse unei 
cercetări psiho-pedagogice care să-i valideze conținutul, ceea ce presupune testări, modificări până se 
ajunge la forma acceptată. 

• Reticență din partea cadrelor didactice care nu țin pasul cu spiritul epocii 
• Există pericolul fraudei. Această amenințare este minimă din partea elevilor ciclului primar, dar 

pentru maximă siguranță programul trebuie să fie cât mai eficient. 
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. 
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 email 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 sau 
Twiter. 

Apare acum fereastra ce ne permite crearea testului. Acesta poate fi format din itemi diferiți sau itemi 
de același fel.Tastați tilul în rubrica Quiz Title și descrieți testul astfel încât elevul să înșeleagă din ce parte 
a materiei este testat. Selectați categoria Education and Exams și adăugați întrebări de forma dorită. Iată 
tipurile de întrebări și folosirea lor: 

• Multiple Choise - elevul trebuie să aleagă răspunsul corect dintr-o serie de răspunsuri date. Tastați 
întrebarea, răspunsurile și bifați-l pe cel corect. 

• Check box - elevul bifează răspunsul corect sau răspunsurile corecte dacă întrebarea are mai multe 
răspunsuri. Tastați întrebarea, răspunsurile și bifați-le pe cele corecte. 

• True/False - elevul stabilește valoarea de adevăr a propoziției. Tastați întrebarea, stabiliți valoarea 
de adevăr. 

• Fill in the blanks - elevul completează lacunele unui enunț. Tastați enunțul marcând cu o line 
continuă lacuna, tastați răspunsul corect. 

• Esay type – elevul rezolvă cerința respectând numărul de cuvinte. Tastați cerința și alegeți 
numărul de cuvinte în care doriți să se încadreze elevul. 

• Matching – elevul trebuie să potrivească cuvinte de pe două coloane. Tastați cerința, completați 
cele două coloane. 

*Se pot adăuga materiale suplimentare sub formă de documente sau video la fiecare item. 
Salvați testul creat cu click pe Save and go to final step. Alegeți setările dorite și SAVE. Pentru 

siguranță, programul întreabă dacă ați finalizat setările; dacă da, clik pe I am done changing settings. 
Pentru a vizualiza testul click pe Prewiew this Quiz.  

Programul permite o serie larga de setări. În avantajul elevului ar fi indicat să optați pentru: 
• a vizualiza o singură întrebare pe pagină – elevul iși va putea concentra întreaga atenție asupra 

acestei întrebări; 
• indicarea răspunsului corect imediat după răspunsul dat de elev – acesta va realiza repede ceea ce 

nu știe și unde trebuie să revină pentru a-și completa cunoștințele; 
• permisiunea de a verifica înainte de predarea testului – elevii care au incertitudini cu privire la 

răspunsurile date pot verifica; 
• adăugarea unor imagini alături de explicații; 
• acces la sursele exterioare – încurajează elevii să caute materiale; 
• ascunderea punctajului la întrebări de genul „La ce ți-a folosit acest test?”; 
• limitarea timpului de lucru – o provocare în plus pentru elev; 
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• permisiunea elevului de a încerca rezolvarea testului de mai multe ori; 
• folosirea întrebărilor de rezervă – în încercările următoare elevul va avea întrebări diferite față de 

primele; 
• crearea unei diplome – elevii sunt motivați în plus dacă primesc o diplomă la finalul testului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROF. MADAR FLORINA LIVIA 

 G.P.P. NR. 30 ORADEA 
 
 Datorită contextul epidemiologic în care ne aflăm, din data 11 martie 2020, ca urmare a deciziei 

Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ românesc 
a trebuit să caute o alernativă de predare, astfel că s-a reorientat către practicile noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. În perioada stării de 
urgență a fost nevoie să se institue o serie de măsuri nemaiîntâlnite și totodată interesante de a acționa. 
Astfel că adulții și copiii deopotrivă s-au aflat în situația de a găsi noi moduri de interacține socială și de 
continuare a activități instructiv educative,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.  

Însă trebuie să recunoasțem faptul că sistemul românesc de învățământ nu a fost pe deplin pregătit 
pentru predarea online deoarece o mare paerte din cadrele didactice nu posedă suficiente înformații și 
competențe digitale, deasemenea curriculumul permite doar într-o mică măsura secvențială transpunerea în 
activități la distanță. Ca urmare a acestor circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de 
natură pedagogică logistică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. 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. competențelor digitale. 

În învățământul preșcolar predare cât și evaluarea online, este mai greoie deoarece vârsta frageda a 
copiilor nu permite accesarea unor platfome, fiind nevoie de suportul și disponibilitatea părinților pentru a 
se putea realiza actul didactic. 

Copilul preșcolar are nevoie de îndrumare directă și sprijin afectiv în mai ales activitățile de evaluare. 
Tocmai de aceea am căutat, am selectat şi creat o serie de probe de evaluare care să permită preșcolarului 
să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoștințele dobândite şi capacitatea de 
aplicare a acestora în practică. 

Astfel că pentru fiecare activitate de evaluare am precizat cu claritate sarcinile pe care le au de 
îndeplinit copii, le-am oferit părinților strategii explicite și îndrumări de ordin metodic,care fac posibilă 
reușita activității,de asemenea am oferit support material corespunzățor, jocuri interactive realizate, filmuțe 
interactive create cu ajutorul unor aplicații precum foto movie player sau Prenzi ori Animaker .  

O aplicație pe care am folosit-o cu succes atât pentru interacțiunea directă cu preșcolarii grupei 
cât și pentru aplicarea unor probe de evaluare este aplicația ZOOM. Aplicația online Zoom este 
modalitatea prin care poți efectua conferințe video, poți trimite mesaje, expedia fișiere și poți participa, în grup, 
la diferite activități în format digital. Platforma este larg folosită pentru predarea online.Astfel această aplicație 
te poate ajută sa creezi o sală de grupă virtuală unde poți să interacționezi online în așa fel încât să poți să-ți 
duci sarcinile la bun sfârșit .Este o aplicație accesibilă deoarece platforma aplicației permite efectuarea de 
apeluri video de grup de pe PC, laptop, smartphone sau tabletă, prin folosirea chat-ului, care împarte ecranul 
între fereastra profesorului și utilizarea unei table virtuale interactive.Pe white board se poate cu usurință 
desena, colora de asemenea se pot face si face operații matematice sau Un lucru inedit al apicației este acela 
că se pot crea camere secundare pentru preşcolar astfel se poate încuraja munca în grupuri mici. 

Putem concluzia prin afirmația că ,, cea mai inovativă și cea mai eficentă metodă și strategie este cea 
pe careoamenii o pot folosi’’, iar cel mai important aspect al unei reușite este ca să-i încurajăm și să-i 
stimulăm pe copii să exploreze, permitându-le de fiecare dată acest lucru. Produsele copiilor materializate 
în poze sau filmulțe sunt cea mai bună dovadă a calității actului educativ, iar creativitatea pe care tehnologia 
ne permite să o exprimăm este cel mai pozitiv aspect al acestui contex nefavorabil în care ne găsim.  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ALINA FLORENTINA MAFTEI 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLUȘENI 
 
 Tot ceea ce se întâmplă, în prezent, în învățământul din toată lumea ne ajută să înțelegem că 

tehnologia poate ajuta pedagogia pentru a îmbunătăți actul educațional. 
 Platformele și aplicațiile disponibile online sunt instrumente ce trebuie utilizate adecvat pentru a-i 

ajuta pe elevi să devină mai autonomi în învățare și autoevaluare. 
 Dar pentru a găsi și folosi metode și tehnici de evaluare în învățământul online trebuie să răspundem 

la întrebarea : Ce înseamnă să evaluezi ? Iată o posibilă serie de răspunsuri: să notezi,  
să clarifici, să măsori, să înțelegi, să motivezi, să sistematizezi, să valorizezi, să ai feed-back, să 

reorganizezi. În urma acestor variante de răspuns putem observa că obiectivele învățării trebuie să fie 
aceleași cu cele ale evaluării pentru a putea asigura progresia actului educațional. 

 Așadar se observă faptul că verificarea cunoștințelor trebuie să facă ordine în bagajul de conținuturi 
și competențe ale unui elev. 

 Fie că orele se desfășoară față în față, fie se desfășoară online sarcinile de evaluare trebuie să fie 
însoțite de cerințe clare și precise. În cadrul orelor online aceste aspecte au o valoare mai mare deoarece 
relația profesor- elevi și relația elev-elev suferă modificări vizibile. 

 Învățământul la distanță desemnează o nouă experiență de învățare și evaluare, iar în absența 
relaționării față în față noi toți, elevi, profesori și părinți trecem printr-un proces de adaptare la noile 
realități. 

 Ca urmare a faptului că am urmat o serie de cursuri online am înțeles că pentru a face o evaluare 
corectă, coerentă și lipsită de trișare trebuie să alegem și să folosim corespunzător nenumăratele aplicații 
recomandate de specialiștii din domeniul educației. 

 O parte din platformele și aplicațiile online pe care le-am utilizat sau despre care am învățat la 
webinariile sau cursurile de limbă franceză și care pot fi utilizate cu succes în evaluarea online sunt 
următoarele: 

 1.Google forms 
 2.Socrates 
 3.Quiziz(distractiv și antrenant) 
 4.Quizalize(teste deja realizate la diferite discipline, iar elevii nu au nevoie de cont) 
 5.Kahoot(o aplicație foarte îndrăgită de elevi, dar și de adulți) 
6.Voki(este o aplicație care le permite elevilor să-și creeze un avatar, să scrie o descriere, iar avatarul 

citește ce a redactat respectivul elev) 
7.Padlet(e ca un perete colaborativ unde se postează rezolvările cerute) 
8.Befunky(aplicație cu ajutorul căreia se pot realiza colaje pentru proiecte sau prezentări) 
9.Linoit(este o aplicație care permite realizarea feed-back-ului ) 
10.Storyjumper(prin intermediul acestei aplicații se poate realiza o carte online și poate fi folosit 

colaborativ). 
 Toate aplicațiile de mai sus sunt ușor de gestionat și aplicat și sunt ca o rază de soare atât pentru noi, 

cât și pentru elevii noștri.Utilizând cu atenție tehnologia putem continua să avem un act educațional de 
calitate superioară pentru a crea un prezent și un viitor mai bun pentru noi toți. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
 PROF. MĂGDAȘ ELENA 

 
 Educația copiilor și a tinerilor trebuie să fie în permanență o prioritate națională întrucât, fără educație 

o societate nu poate evolua. Actul educațional presupune implicare, responsabilitate, determinare, răbdare, 
corectitudine și fidelitate față de idealurile unei educații integrale si permanente. 

 Sistemul educaţional nu mai poate fi axat doar pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe dinspre 
profesor spre elev într-o unitate fixă de timp. Educația in sistemul online a adus noi provocări pentru 
educatori și educabili. Adaptatea elevilor și mai ales a profesorilor la noile cerințe impuse de acest tip de 
învățare trebuie să se realizeze în timp. În mediul online, actul educațional a căpătat noi valențe, ca urmare 
a numeroaselor oportunități pe care le prezintă platformele educaționale. Acestea sunt dosebit de utile în 
invățare datorită informațiilor multiple care pot fi accesate prin intermediul lor și oferă un modul de 
comunicare eficient între elevi -profesori-părinți . Noile tehnologii educaționale sunt o consecință directă 
atât a evoluției metodelor psihopedagogice din educație, cât și a noilor tehnologii. Pentru noile generații de 
elevi, deja obisnuiți cu informații multimedia și aplicațiile Google, conceptul de invățare prin intermediul 
platformelor educaționale devin o cerință aproape indispensabilă. Diversitatea în ceea ce privește metodele 
de predare/invățare/evaluare, a modului de prezentare și a materialelor educaționale la care au acces, oferite 
de platformele educaționale stârnesc interesul elevilor.  

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. Evaluarea completează ciclul 
intervenţiei educatorului asupra elevului. Ea vine să ghideze acţiunea profesorului şi a elevului, să 
contribuie la adoptarea deciziilor legate de optimizarea procesului 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. 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.  

 Pe parcurul invățării/evaluării online am utilizat diverse platforme educaționale, precum Google 
Classroom, Adservio, ASQ, iar penru o interactionare directa, Zoom. Aceste aplicații sunt un instrument 
de colaborare pentru elevi -profesori-părinți, care ajută la organizarea și eficientizarea activităților școlare. 
Prin inermediul lor putem posta diverse materiale didactice, precum lecții, fișe de lucru, teste și putem crea 
chestionare. Astfel, elevii au aces la toate materialele postate și pot revedea un material de câte ori doresc. 
Putem vedea cine a trimis tema/testul și putem oferi elevilor feedbeck instantaneu și să le vedem intrebările 
și comentariile legat de fișele de lucru/teste. Lucrările și fișele de lucru pot fi evaluate și notate. Rezultatele 
evaluării, precum și corecturile aduse pot fi văzute de elevi individual. Din păcate, la matematică întrebările 
cu răspuns deschis necesită o redactare specială care nu poate fi efectuată pe calculator de către elevi, motiv 
pentru care elevii redactează rezolvarea pe caiet, fotografiază rezolvările iar apoi le postează pe plarforma. 
In această siuatie corectarea este destul de dificilă și necesită mai mult timp. Evaluarea se mai poate realiza 
prin crearea unot teste cu itemi obiectivi( itemi cu alegere duală, sau itemi cu alegere multiplă) în care elevii 
bifează varianta corectă. La fel, putem crea teste cu itemi semiobiectivi cu răspuns scurt de completare. 
Aceste tipuri de evaluare le putem aplica la finalul orei, pentru a verifica feedbackul, sau la inceptulul orei 
pentru actualizarea cunoștințelor. O altă aplicație foarte utilă în predare și evaluare este Zoom. Prin 
intermediul ei putem interacționa cu elevii în timp real. În acest caz putm realiza evaluarea orală a notiunilor 
teoretice și implementarea corectă a acestora. Utilizarea in cadrul acestei aplicatii a unei tablete grafice, 
ușurează și eficientizează procesul de predare/evaluare.  

 La matematică, putem folosi în evaluare și platfora educațională ASQ. Aceasta, pe lângă faptul că 
este un instrument de colaborare intre elevi și profesori, oferă un set de teste pentru fiecare unitate de 
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invățare. Elevii pot susține testul in timp real într-o sesiune zoom, sau pot rezolva testul într-un timp dat, 
sub forma unei teme direct pe platformă. Fiecare test oferă fedback direct, afișând la finalizare punctajul 
acordat și arătându-le elevilor problemele cu rezolvarea greșită. Elevii au posibilitatea să revină asupta 
problemelor rezolvate greșit de câte ori doresc. Profesorul vede nota obținută de către elev pentru fiecare 
încercare. Această modalitate de evaluare este eficientă deoarece dă posibilitatea elevilor de a corecta și 
completa noțiunile asimilate. În cadrul acestei platforme avem posibilitatea de a crea propriile teste si 
instrumente de 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. 

 În concluzie, platformele educaționale oferă suport pentru diverse modalități de evaluare. Acestea 
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). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR MĂGIRESCU ADRIANA-AXENIA 

CSEI FĂGĂRAȘ-SEDIUL VICTORIA 
 
Educația este unul dintre cela mai importante domenii, iar în contextul actual educația online este o 

modalitate de instruire și educare a copiilor. 
Internetul de mare viteză, platformele și aplicațiile disponibile online devin oportunități de învățare 
Dar pentru a exista educatie, deci învățare, trebuie să existe mai întâi pedagogia, apoi tehnologia, 

modul în care tehnologia poate îmbunătății pedagogia folosită. 
Tehnologiile nu sunt decât instrumente care trebuie aplicate cu atenție și în mod adecvat, iar pentru 

profesori este o adevărată provocare să renunțăm la evaluarea ca document word, să înlocuim un test pe o 
foaie de hîrtie cu un test intr-un document electronic. 

 Fiecare dintre noi căutăm metode de evaluare online, iar aici, tehnologia ne vine in ajutor. 
Astfel au apărut diferite platforme educaționale care permit evaluarea ăn timp real sau nu, iar acestea 

permit alegeri aproape nelimitate. 
Dacă ar fi să alegem am putea alege dintre următoarele platforme: 
-Google Classroom: aici putem discuta cu elevii, putem aplica teste. 
–Meet video chat, gratuit acum, este o platformă unde putem corecta teme, putem oferi feedback 

direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii frecvente sau pentru un feedback mai facil. 
-Google Forms, platformă ce permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a evalua 

diferite cunoștințe sau comportamente, pentru a obține feedback, pentru a crea diferite teste scrise. Aici, 
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 putând astfel să afle rezultatul corect imediat.Pot fi incluse 
explicații pentru răspunsurile greșite, iar elevii au posibilitatea reluării testului. 

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

-Wordwall, permite crearea diferitelor jocuri de evaluare, realizarea diferitelor tipuri de activități 
potrivite pentru evaluare și este foarte bine utilizat la învățământul primar. 

-Kahoot permite, datorită bazei pedagogice a acestei aplicații elevilor să devină „profesori”, 
construind ei înșiși itemi de teste. 

-Zoom Cloud Meetings, permite efectuarea de apeluri video de grup, folosirea chat-ului, 
împărtășirea ecranului profesorului și utilizarea unei table virtuale interactive. Poate fi folosită atât pentru 
comunicarea cu elevii, cât și pentru comunicarea cu alte cadre didactice. 

Se pot utiliza si alte forme de evaluare online cum ar fi evaluarea bazată pe proiecte, cu utilizarea 
media, ea putând oferi elevilor o serie de opțiuni, iar aceste opțiuni plac elevilor. 

Webquest-ul este un format de lecție orientat spre anchetă în care majoritatea sau toate informațiile 
cu care lucrează elevii provin de pe web. Ei sunt puși în situația de a lucra în echipă, de a căuta infprmații 
și de a realiza tema dată. Este acceptată cu mare plăcere de elevi, iar utilizarea acestui tip de evaluare duce 
la dezvoltarea relațiilor de cooperare și colaborare între elevi. Zeci de mii de profesori au îmbrățișat 
WebQuests ca o modalitate de a folosi bine internetul, în timp ce își implică elevii în tipurile de gândire pe 
care le cere secolul 21. 

Putem cere elevilor să realizeze diferite prezentări sau filmulețe cu temă dată, iar pentru acestea există 
o serie de programe de animație-Power Point, Canvas, Prezi, Animaker, etc 
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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 contextul actual, perioadă în care educația se desfășoară online, implicarea profesorului și a 
elevilor este esențială. Aceste instrumente trebuie utilizate pentru crearea unei interacțiuni umane 
reală,semnificativă și profundă. 

Rodul muncii elevilor este cea mai bună dovadă a calității actului educațional, iar creativitatea 
dascălului și inovația pe care tehnologia ne-o oferă ne permit să fim optimisti ca să trecem cu bine de 
această perioadă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://acad.ro/mediaAR/pctVedereAR/2020/d0728-Punct_de_vedere_Educatia_on-

line_si_educatia_in_clasa.pdf 
https://webquest.org/ 
http://e-istet.ro/scoala/educatia-online/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - 

EDITIA 2020 
 

MAJOR HAJNALKA 
COLEGIUL REFORMAT BACZKAMDARASI KIS GERGELY 

ODORHEIU SECUIESC 
 
Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem vorbi despre mai 

multe aspecte educaționale schimbate. Predarea este componenta prin care transmitem conținut către 
elev/copii. Instrumente tehnice folosite în procesul predare-învățare-evaluare: 

- cu laptop, telefon, tablet 
- prin internet 
- printr-un mediu corespunzător: locuința profesorului, elevului 
- manuale, imagini, fotografii, filmulețe, programe internetice accesate de către profesor 
- instrumentele specifice ale disciplinei: pentru pictură, pentru folosirea instrumentelor 

muzicale, pentru experimente chimice, fizice 
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 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 fac eu asta…”. Răspunsul ar trebui să-l găsim, să oferim încă din partea de predare. Cum facem asta? 
Răspunsul este diferit de la o generație la alta. Răspunsul îl vor găsi și ei în viitor. Învățarea este 
componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elevi. 

Evaluarea este o temă foarte importantă, tocmai de aceea trebuie să asigure cele trei caracteristici 
esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă.  

Evaluarea din online nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării 
unor decizii si măsuri ameliorative; pune accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecătii de 
valoare; acorda preponderenta functiei educative a evaluarii; incearcă sa devina o interogatie globala, 
preocupata de promovarea aspectului uman in general; acopera atat domeniile cognitive, cat si pe cele 
afective si psihomotorii ale invatarii scolare; se ocupa atat de rezultatele scolare cat si de procesele de 
predare si invatare pe care le implica; se constituie parte integranta a procesului didactic, nu mai este privita 
din exteriorul acestuia; dezvolta tot timpul o functie de feed-back pentru elev; tinde sa informeze si 
personalul didactic asupra punctelor tari si punctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra eficientei activitatii 
didactice; își asumă un rol activ, de transformare continua a proceselor de predare si de invatare, de 
interventie formativa; devine un proces continuu si integrat organic procesului de instruire; evaluarea 
devine un mijloc de comunicare de informații asupra stadiului invățării, în vederea ameliorării sau 
reorganizarii acesteia; evaluează elevii in raport cu o norma, cu criterii dinainte formulate; aceste criterii 
sunt cunoscute și de evaluator și de evaluat; solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor si 
creșterea gradului de adecvare a acestora la situații didactice concrete; vizează deschiderea evaluării spre 
mai multe perspective ale spatiului scolar (competente relaționale, comunicare profesor-elev; disponibilități 
de integrare socială); centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a sancționa în permanență pe cele 
negative.  

A evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii utile, ajutând pe elev, să se facă în folosul copilului 
- ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul. Trebuie să se adreseze unei fiinţe în devenire care nu a 
încheiat procesul de dezvoltare. 

Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei moderne 
determină amplificarea funcţiei educative a acesteia, situând-o într-o poziţie cheie în procesul instructiv-
educativ. A evalua înseamnă, între altele, 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 profesorul şi elevii se regăsesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să 
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conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt 
pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 
conceptul 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR MALACU NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE” TÂRGU JIU, GORJ 
 
Evaluarea elevilor s-a schimbat mult în ultima perioadă. Deși există ceva de spus pentru metodele 

tradiționale (hârtie și creion), noile tehnologii evoluează zilnic pentru a asista profesorii în această sarcină. 
În acest articol, voi prezenta diferite moduri de a evalua învățarea elevilor folosind tehnologia. Dar 

mai întâi, să înțelegem procesul de evaluare. 
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 elev lecția. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt continue, consecvente și oferă 
feedback critic elevilor. 

 Evaluările sumative măsoară ceea ce elevul a învățat după finalizarea unui curs.  
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 gândească, să interacționeze și să-și aplice 
cunoștințele pentru a răspunde la întrebări, rezolva probleme și comunica informații. 

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. 

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. 

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. 

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 la un public larg. 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 student. De asemenea, se poate încorpora un test de verificare a 
cunoștințelor într-o oră de curs pentru a consolida conceptele predate în lecție sau puteți efectua un test 
gradat final la sfârșitul orei pentru a evalua performanța generală a elevilor. 

Testele online pot fi create cu ușurință folosind un set de instrumente de tip eLearning, cum ar fi: 
Quizizz, Wordwall, Quizlet, LearningApps, Hot Potatoes, etc.  

 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. Tipurile de 
întrebări pe care le putem folosi sunt: 
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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. 

 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.  

 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. 
 
Evaluările online sunt o parte esențială a eLearning-ului. Vestea bună este că nu trebuie să fiți un 

geniu al programării pentru a construi evaluări online. Există multe instrumente software care permit să 
generați sarcini atractive. Alegeți-vă modul de evaluare a învățării elevilor și un instrument conex pentru a 
obține rezultatele dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webografie 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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MILOACE DE TRANSPORT(GR.MARE) 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ININVATAMANTUL ONLINE  
 

PROF. INV. PRESCOLAR MALEA CRISTINA, 
GR.P.N.,,VOINICELUL,,-CALAN/JUD.HUNEDOARA 

 
Vizionati, ascultati, cantati si dansati cu urmatorul cantecel: 
 https://www.youtube.com/watch?v=eCzxGHY3BTg 
  
Memorati urmatoarea poezie: 

  
 
Realizati din plastilina mijloace de transport : 

  
 
Sau daca vreti realizati o masinuta: 
 

  
 
 
Urmariti urmatorul link, ,,POLITISTUL,PRIETENUL MEU!  
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https://www.youtube.com/watch?v=0SejngVnRsI 
Vorbiti-le copiilor despre regulile de circulatie!  

Să reţinem: 

 
• Pietonii sunt persoanele care circulă pe jos. 
• Strada este un drum(de piatră sau asfalt) în interiorul unei localităţi, de-a lungul căruia 

se înşiră, de o parte şi de alta, trotuarele şi casele. 
• Trotuarul este porţiunea situată pe marginea străzii, mai ridicat decât aceasta, rezervată 

circulaţiei celor ce merg pe jos. 
• Partea carosabilă este acea porţiune de drum destinată circulaţiei vehiculelor. 
• Intersecţia este locul unde se încrucişează două drumuri. 
• Circulaţia pietonilor se desfăşoară numai pe trotuar. 
• Copiii nu merg pe partea dinspre exterior a trotuarului, numai părinţii sau fraţii mai mari. 
• Copiii trebuie să se joace în locuri special amenajate, feriţi de accidente. 
• Strada nu se traversează oricum! 
• Semaforul este un indicator cu lumini colorate care ajută la o mai bună desfăşurarea 

circulaţiei. 
• Acolo unde există semafor, traversăm la culoarea verde şi numai după ce ne-am asigurat 

că nu vine nici o maşină. 
• Nu traversaţi NICIODATĂ pe culoarea roşie a semaforului, chiar dacă nu vedeţi nici o 

maşină. 
• Dacă nu există semafor, traversăm pe trecerea pentru pietoni marcată cu ,,zebră’’ sau cu 

indicatorul ,,Trecere pentru pietoni’’. 
• Acest indicator poate sau nu să fie însoţit de ,,zebră’’. 
• Traversarea drumului public se face în pas vioi, fără a alerga, doar după ce ne-am asigurat 

că s-au oprit ori s-au îndepărtat suficient toate maşinile şi nu mai sunt alte pericole de accident. 
• În locurile fără indicatoare, marcaje pietonale, semafor sau agent de circulaţie, 

traversarea drumului public se face pe la colţul străzii, după ce am privit în ambele părţi şi după 
ce am ascultat cu atenţie să nu mai fie alte pericole, lăsând să treacă şi să se îndepărteze suficient 
toate autovehiculele. 

• În aceste locuri pietonii nu au prioritate de trecere! 
• În locurile fără indicatoare, marcaje pietonale, semafor sau agent de circulaţie, 

traversarea drumului public se face pe la colţul străzii, după ce am privit în ambele părţi şi după 
ce am ascultat cu atenţie să nu mai fie alte pericole, lăsând să treacă şi să se îndepărteze suficient 
toate auto vehiculele.În aceste locuri pietonii NU au prioritate de trecere! 

• De aceea, pietonii trebuie să-şi aleagă momentul pentru traversare când nu mai circulă 
nici o maşină. 
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Mult SPOR sa aveti! PUPICI, de la mic la mare! 

• Deslusiti cu copilul dvs, urmatoarele GHICITORI: 
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TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

  

 PROF. ÎNV. PRIMAR MALIC MINE 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZA VODĂ 
 

 A defini procesul de învățământ ca o interacțiune dintre predare și învățare înseamnă a evita să se 

atribuie reușita sau nereușita școlară numai predării sau numai învățării. În accepția didacticii moderne 

procesul de învățământ încorporează și funcția de evaluare. În cadrul procesului de învățământ actul 

predării și învățării nu poate fi separat de cel al evaluării. 

 Prin evaluare pot fi luate decizii privind desfășurarea activităților respective și se pot furniza 

informații necesare reglării și ameliorării activității pentru ca aceasta să se desfășoare în condițiile unei 

perfecționări continue. 

 În funcție de scopul și obiectivele activității, de natura obiectivelor de învățământ, de particularitățile 

de vârstă ale elevului, cadrul didactic trebuie să aleagă cele mai potrivite forme și tehnici de evaluare a 

progresului școlar, a oricăror modalități de instruire în general. Cadrul didactic urmărește în procesul 

examinării și aprecierii rezultatelor instrucției atât volumul de cunoștințe cât și deprinderile și priceperile 

de muncă independentă. Scopul urmărit în evaluarea progresului școlar orientează natura și conținutul 

problemelor. Natura probelor orale, scrise sau practice, angajează mai multe operații mentale, deci este 

determinată de nivelul de dezvoltare intelectuală, respectiv de particularitățile psihice și individuale de 

vârstă ale proceselor cognitive. 

 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: 
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• 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. 

Astfel, evaluarea constituie o comparare a planului cu rezultatul în scopul de a realiza corectări, 

orientări sau restructurări ale sistemului evaluat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBOGRAFIE: 

quizizz.com/ 

wordwall.net/ro 

quizlet.com/ 

learningapps.org/ 
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PROBĂ DE EVALUARE 

CONDUCĂTORI, EROI, EVENIMENTE  
 

MALITA ADRIANA 
 
1. Recunoaște și scrie sub fiecare imagine numele conducătorilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Adevărat sau fals? 
• Alexandru cel Mare a cucerit cetăţile greceşti, fără a păstra limba greacă şi modul de viaţă grecesc. 
• Alexandru era fiul lui Filip al II-lea, regele statului macedonean. 
• În urma războaielor daco-romane, la Roma a fost înălţată o columnă de 40 de metri, pe care au fost 

sculptate scene din luptă. 
• Mircea cel Bătrân a fost domn al Moldovei. 
• Vlad Țepeș a fost unul dintre urmașii lui Mircea cel Bătrân și a continuat lupta antiotomană pentru 

a păstra independența țării. 
• Ștefan cel Mare a fost înmormântat la Mănăstirea Putna. 
• În timpul împăratului Traian, Imperiul roman a avut cea mai mică întindere. 
• Întemeietorul Moldovei a fost Dragoș. 
 
3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 
• Capitala Daciei din timpul lui Decebal a fost la: 
a) Târgovişte b) Sarmizegetusa c) Orăştie. 
 
• Alexandru cel Mare a fost rege al: 
a) Macedoniei b) Franţei c) Turciei. 
 
• Cea mai mare victorie a lui Mircea cel Bătrân a avut loc la: 
a). Nicopole b). Târgoviște c). Rovine 
• Tributul însemna: 
a)  o înțelegere militară b). o sumă de bani plătită anual c). prada de război luată de învingător 
 
• Vlad Țepeș a fost nepotul lui: 
a). Matei Corvin b). Ștefan cel Mare c). Mircea cel Bătrân 
 
• Cetatea de scaun a Moldovei în timpul lui Ștefan cel Mare a fost la: 
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a). Botoșani b). Suceava c). Iași 
 
4. Ordonează cronologic evenimentele istorice: 
 
• Victoria armatei lui Neagoe Basarab de la Posada __ 
• Războaiele dintre daci şi romani __ 
• Bătălia lui Ştefan cel Mare de la Războieni __ 
• Victoria armatei lui Mircea cel Bătrân de la Rovine __ 
 
5. Completează spaţiile libere selectând cuvântul corect din paranteză: 
 
Traian a fost ………………al Imperiului Roman. El a purtat două……………..cu dacii. Dacii erau 

conduşi de …………… În urma acestora, Dacia a devenit…………………………. La ……….. se află 
Columna lui Traian. 

Stema Moldovei este……………………….. 
 În 1462 Vlad Țepeș s-a luptat cu sultanul……………………… 
 Vlad Țepeș pedepsea cu tragerea în țeapă numai pe……………… 
 În anul 1475 Ștefan cel Mare s-a luptat cu ……………..Grija acordată de acesta culturii și credinței 

creștine este dovedită de Ștefan prin…………………………………………………………… 
 
6.  Alcătuieşte propoziţii cu următorii termeni istorici: boieri, domnitor, cruciadă 
 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. MANCIU ADRIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL “ TRAIAN LALESCU ” REȘIȚA 
 GRADINIȚA P. N. DOMAN-STRUCTURA 

 
Evaluarea online a preșcolarilor constituie o mare provocare, atât pentru educatoare cât și pentru copii 

și familiile acestora! 
 Pentru susținerea activităților de evaluare, educatoarea trebuie să cunoască metode și tehnici de 

evaluare, ce pot fi folosite în online, să proiecteze activități suport pentru evaluarea copiilor și să găsească 
instrumentele de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică. De 
asemenea, educatoarea trebuie să aibă în vedere proiectarea de activități diferite, în funcție de specificul 
grupei, de particularitățile de vârstă ale preșcolarilor, de disponibilitatea familiilor copiilor, de dispozitivele 
și resursele deținute de părinți și de abilitățile digitale ale ambelor părți (cadre didactice și părinți ).  

Evaluarea online se poate realiza sub forma unor sarcini de lucru sau aplicații în cadrul unor activități 
diverse, care să vizeze domeniile de dezvoltare, ca repere pedagogice esențiale, pentru a realiza 
individualizarea educației și a învățării, iar în alegerea instrumentelor digitale, trebuie urmărită valența 
pedagogică a acestora ( gradul de interacțiune, de comunicare și de colaborare ). În elaborarea sarcinilor 
de lucru, este foarte important să se respecte particularitățile de vârstă ale copiilor, în ceea ce privește 
resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate al itemilor. Sarcinile de lucru 
trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului preșcolarilor față de învățare, la oboseală 
fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități recreative . 

Dinte aplicațiile și instrumentele digitale, ce pot fi utilizate în facilitarea evaluării online pot enumera: 
JOCURI- ONLINE, care sunt aplicații îndrăgite de copii și de cadrele didactice, deoarece își păstrează 

simțul ludic. 
Activitățile interactive, se pot realiza cu ajutorul aplicației WORDWALL, care este un instrument 

ușor de utilizat, cu ajutorul căruia se pot crea jocuri interactive, pentru susținerea activităților de evaluare.  
Aplicația YOUTUBE este de un real folos, deoarece acolo se găsesc multe videoclipuri cu activități 

desfășurate în grădiniță, care pot oferi educatoarei, sugestii de activități ce se pot proiecta și realiza în 
evaluarea copiilor de vârstă preșcolară . 

La nivel preșcolar este importantă limitarea timpului, pentru activitățile care necesită utilizarea 
instrumentelor digitale și se pune accent pe sarcinile și activitățile care se pot rezolva non-digital. De aceea, 
le pot fi trimise părinților sugestii de activități, având în vedere resursele materiale ce le au acasă . Părinții 
lucrează cu cei mici ținând cont de sarcinile și obiectivele activităților, de explicațiile educatoarei, care au 
rolul de a-i îndruma și de a-i ajuta pe părinți în realizarea activităților propuse. Ei sunt rugați să urmărească 
cu atenție explicațiile, să încerce să sprijine copilul, atunci când acesta are nevoie de ajutor, să încurajeze 
copilul să realizeze singur sarcinile date și să le aprecieze rezultatele ! 

Copiii și părinții realizează împreună activitățile propuse, iar la final, părinții sunt rugați să ofere 
educatoarei un feedback referitor la organizarea și desfășurarea activităților de evaluare . 

Evaluarea online în învățământul preșcolar este un proces didactic complex, care se poate realiza doar 
printr-o eficientă colaborare educatoare – părinți .Toate activităţile desfășurate aduc bucurie în rândul 
copiilor şi al părinților, pentru rezultatele obţinute şi pentru plăcerea că au lucrat împreună. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• “ Educație timpurie nivel preșcolar – Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din 

anul școlar 2019 – 2020 ”, Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Național de Politici și Evaluare în 
Educație, București, 2020 

• www.stepbystep.ro 
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INSTRUMENTE, MIJLOACE ȘI METODE  

DE PREDARE - INVAȚARE – EVALUARE ONLINE 
 

MANE IRINA AMALIA 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR  

LICEUL TEHNOLOGIC ,, TRANSILVANIA” DEVA 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în procesul de predare, învățare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care 
tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. În primul rând trebuie folosită corespunzător pedagogia și mai 
apoi tehnologia. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat, dar absolut necesare în contextul actual. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze 
de noțiunea clasică de evaluare ca document Word – Fișa de evaluare scrisă– 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, 
oportunități de colaborare, interacțiune cu colegii și profesorii, descoperire, cercetare, aprofundare, 
consolidare și aplicarea cunoștințelor dobândite, totul la ,,nu clic distanță” și sub stricta spraveghere a 
profesorului/ învățătorului/ părintelui. Este bine știut că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este 
uluitoare, însă nu tebuie pierdut din vedere natura academică a ,,misiunii” – cu alte cuvinte, ce anume doriți 
ca elevii să vă arate că știu și ce au învățat să facă. Trebuie atinse obiectivele propuse, scopul și respectarea 
programei școlare prin operaționalizarea competențelor specifice.  

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini de lucru, platforme de învățare și forme de evaluare au alegeri aproape nelimitate. Internetul ne pune 
la dispoziție o gamă largă de astfel de platforme și instrumente utile în predarea online, indiferent de nivelul 
de vârstă și cerințele copilului, chiar și pentru cei cu anumite dificultăți de învățare sau CES. 

 Cele mai utile și utilizate platforme sunt:  
 Google Classroom: aici puteți discuta cu întreaga clasă de elevi, sau cu cei care lipsesc de la școală, 

prin transmiterea online a activității din sala de clasă prin aplicația Google Meet (video chat); pot fi 
încărcate/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, este bine să 
experimentăm atât noi, profesorii cât și elevii noștri, tot ce ne ofertă aceste platforme, să diversificăm cât 
mai mult actul educațional. 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, indiferent de modul cum se 
organizează actul educațional, online sau față în față, 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. 

 Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare, iar utilizarea platformelor online îmbinate armonios cu tehnicile clasice 
de predare-învățare-evaluare desfășurate în sala de clasă, chiar si atunci când învățarea nu este exclusiv 
online, poate fi de un real folos societății actuale unde tinerii sunt dependenți de tehnologie, un mediu în 
care se simt bine, socializează foarte mult și astfel învață să folosească mediul online și pentru asimilare de 
cunoștințe, schimburi de idei, păreri, susținerea propriei opinii realizare de proiecte, trebuie încurajați și 
ajutați să pună în aplicare ceea ce au învățat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.noi-orizonturi.ro/ 
*https://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-primar/ 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INVAT. PRESC. MANEA ALINA-CAMELIA 

 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ORADEA, BIHOR 
 
 Vremurile se schimba,societatea e in contiunua schimbare ca urmare si invatamantul este in 

schimbare.Schimbarea presupune acceptare,implicare si dorinta de a evolua. 
 Odata cu pandemia de Covid 19,s-a ajuns ,in anul 2020 in Romania, si nu numai,la invatarea online,o 

modalitate de a continua invatarea copiiilor. 
 Benefica sau nu,cu rezultate positive sau nu,acest lucru va putea fi vazut in viitor.Cadrul didactic 

este nevoit sa caute solutii la problema actuala.Activitatile se desfasoara in regim online,folosindu-se 
platform sau aplicatiicare sa implice toti copiii,iar acestia sa bebeficieze de resurse egale,sa aiba sanse egale 
la invatatura iar acest lucru trebuie sa se resimta si online. 

 Evaluarea este un proces care vine ca urmare a predarii si invatarii.Predarea este activitatea 
desfasurata de cadrul didactic iar invatarea reperezinta “achizitia” prescolarilor ,acestea ducand la evaluare 
reprezentand valoarea rezultatelor .Evaluarea reprezinta actul didactic care urmareste masurarea cantitatii 
cunostintelor dobandite de catre copii,Dupa cum se stie,evaluarea cuprinde 3 operatii 
principale:masuare,apreciere si decizie. 

 Un aspect important il are masuarea care consta in aplicarea unor tehnici sau probe prin care cadrul 
diadactic cunoaste si descopera rezultatele. 

 Evaluarea trebuie sa tina cont de varsta si dezvoltarea individuala a copilului.si in functie de acestea 
se vor alege probe si metode specific. 

 In ceea ce priveste sistemul online,evaluarea este mai dificila,Cred ca cea mai buna metoda de 
masurare a cunstintelor copilului ,in sistemul online,o reprezinta fisele de lucru la activitati pe domenii 
experientiale DLC-;educarea limbajului,DS-activitate matematica,cunoasterea mediului,DEC-educatie 
plastic,DOS-activiate prctica,om si societate.Desigur asteptand feedback din partea lor.La DEC-educatie 
muzicala putem face concurs musical si astfel putem vedes daca copiii si-au insusit versurile si linia 
melodica a cantecelor invatate,Sau am descoperit posibilitatea de a face activitati interactive online in 
wordwall,care sunt si distracive si copiiilor de place pentru ca le pot rezolva pe tablet sau telefon. 

 In aceasta periaoda,cadrul didactic trebuie sa dea dovada de creativitate pedagogicapentru a trece 
dincolo de zona de confortpentru a face lucrurile altfel.Motivatia ramane un factor esential si de dorit in tot 
acest process.Cadrul didactic trebuie sa fie motivate sa desfasaore activitati de invatare semnificative si 
originale,autentice care la randul lor sa motiveze copiii in a desfasura aceste activiati care sa duca la o 
evaluare justa si concreta a cunostintelor c dobandite de catre copii. 

 Modalitatile alternative de evaluare care pun in valaore copilul pot fi, de asemenea:discutii 
individuale cu copiii sau o inregistrare a cadrului didactic individual,autoevaluarea,aprecierea 
verbala,aprecierea rezultatelor prin laude.Progresul copilului trebuie in permanenata monitorizat si 
comunicat familiei.De asemenea,parintii pot fi evaluatori directi in acest proces de evaluare si putem sa-I 
indrumam prin activitati de consilire,discutii informale,individuale,periodiec sau zilnice,sau intalniri online 
pe zoom.in perioada acesta nu putem sa lucram fara ajutorul parintilor de la grupa si doresc sa fac aprecieri 
la modul cum se implica in activitatea de invatare a copiiilor. 

 Exista un set de intrumente pentru stimularea,monitorizarea si aprecierea pregatirii pentru scoala a 
copilului prescolar:fisa de reflexive,fisa de observare a activitatii si fisa pentru aprecierea progresului 
individual al copilului. 

 Evaluarea trebuie sa aiba ca scop principal descoperirea progresului copilului si atunci cand 
rezultatele sunt mai putin favorabile,sa putem interveni usor in stimularea si implicarea copilului in actul 
educational. 

 Utilizand corect toate instrumentele evaluarii,cadul didactic va putea fi obiectiv in ceea ce priveste 
notarea evolutiei copilului. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
PROF. MĂNESCU EUGENIA MIRELA, 

GRADINIȚA JIROV, ȘCOALA GIMNAZIALA CORCOVA, MEHEDINȚI 
 
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. Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : predarea, ca 
aspect logic, învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea.  

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 
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 bine determinate. Scopul evaluării nu 
este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. 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.  

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. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare. 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. Evaluarea inițială oferă 
educatoarei 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 copiilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 
Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”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”. 
Ea oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a 
formula cerințele următoare. 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 
următoarele: tratarea diferențiată a copiilor, selecția riguroasă a conținutului învățării, 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 predictivă poate fi considerată o strategie psiho-pedagogică distinctă, deoarece poate 
fi desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
educabililor deoarece își propune, de cele mai multe ori, și evidențierea unor priceperi și aptitudini. 
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 evidenţiază reușitele preşcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
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direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării copiilor 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 se aleg cu mare atenție itemii care 
au alcătuiesc evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și 
pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al preşcolarilor,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. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic.  

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al 
dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul educabilului. Aşadar, prin 
evaluare, educatoarea îşi îndeplineşte misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o integrare fără disfuncţii 
în şcoală, de a urmări ce se întâmplă cu el şi după terminarea grădiniţei, furnizând învăţătorilor datele 
necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând paşii 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MANGELOVSCHI DANIELA 
ȘC. GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI 

 
 Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate, 

reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ indiferent de nivel sau ciclu curricular, 
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 online, am fӑcut 
cunoștintӑ și am descoperit 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. 

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

 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. 

 Putem enumera câteva: 
 – Google Classroom: aici putem 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 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. 

 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker 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. 
 Continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate, sӑ oferim o 

instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să dobândească anumite competențe. 
 O competență poate fi formată nu neapărat prin toate conținuturile, se poate insista doar pe lucrurile 

esențiale. În esențializarea conținuturilor învățării accentul nu mai cade pe abundența de informații, ci pe 
ideile de bază; asigurarea utilizării eficiente a timpului, prin dozarea sarcinilor, a rezolvării lor, alternarea 
tipurilor de sarcini și situații pentru raționalizarea eforturilor; măsuri și forme de abordare diferențiată a 
acțiunilor după particularitățile elevilor. Extragerea esențialului dintr-un capitol, lecție, grup de lecții, este 
doar prima operație dintr-un lanț întreg de activități. Activităţile de predare trebuie să evite supraîncărcarea 
elevilor, prin realizarea unei distribuţii echilibrate a sarcinilor de învăţare pe durata unei zile şi a unei 
săptămâni.  

 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-ACTUALITATE ȘI NECESITATE 

 
PROF. MANOLACHE ELENA RADA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMIȘOARA 
 
Evaluarea online este de actualitate in conditiile invatarii de la distanta si astfel a aparut nevoia tot 

mai astringentă de utilizare optimă a suitelor de modalități de evaluare interactivă-online. Învățarea online 
se sprijină pe aceleași principii pedagogice pe care profesorii le cunosc și le aplică la clasă și in alte forme 
de evaluare. Astfel, noi profesorii, ne dorim să creăm instrumente utile și ușor de utilizat care să exploreze 
moduri în care aceste principiile evaluării pot fi aplicate și în mediul online. 

Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructiv-educativ, a procesului de 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. 

Evaluare online trebuie sa indeplinească niște funcții pentru a-si verifica eficienta 
• Funcţia diagnostică - ce vizează depistarea lacunelor, greşelilor şi înlăturarea acestora ; 
• Funcţia prognostică-care anticipeaza performanţele viitoare ale elevilor; 
• Funcţia de selecţie- permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor ; 
• Funcţia de certificare-care relevă competenţele ţi cunoştinţele elevilor la finele unui ciclu/formă de 

şcolarizare. 
• Funcţia motivaţională sau de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor şi se manifestă prin 

valorificarea pozitivă a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activităţi 
• Funcţia de orientare şcolară-intervine în alegerea unei anumite forme de educaţie. 
• Realizarea acestor funcţii ale evaluarii presupune folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare, 

diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. 
 
Astfel prin evaluarea online urmărim: 
• 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;  
 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. 

 Noi, cadrele didactice a trebuit să participăm la webinarii live, să urmărim tutoriale de la cele mai 
simple la cele mai complexe si astfel să facem trecerea de la evaluarea fizică la evaluarea online, aplicând 
cunoștințele accumulate,verificându-le împreună cu elevii prin evaluări intermediare, prin portofolii și prin 
evaluarea finală.  

 Evaluarea online eficientă nu înseamnă doar verificarea continutului lectiei folosind tehnologia. 
Mediul online de evaluare vine cu provocari si resurse specifice, care presupun ca atat profesorii, cat si 
elevii sa se adapteze si sa isi schimbe modul de lucru. Din pacate, inca nu exista un curs de „pedagogie 
online”, dar exista ghiduri si recomandari realizate de universitati care au implementat predarea online de 
mai mult timp. 

 Bill Pelz, profesor de psihologie si castigator al premiului Sloan de Excelenta in Predarea Online, a 
formulat trei principii esentiale pentru predarea online, care pot ghida cadrele didactice indiferent de 
materie si nivel de invatamant: 
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1. Lasa elevii sa faca cea mai mare parte a muncii - implicarea elevilor in discutii, autoevaluarea 
sau evaluarea temelor colegilor, activitati de documentare inainte de lectii, toate sunt modalitati prin care 
elevii pot fi implicati direct in invatarea online. 

 
2. Interactivitatea este sufletul predarii online. Interactivitatea nu inseamna doar discutii live intre 

copii sau intre copii si profesori. Cand vine vorba de predarea-evaluare online, copiii pot fi incurajati sa 
interactioneze prin proiecte de grup si prin incurajarea discutiilor in forumuri si comentarii. Avantajul 
predarii-evaluarii online in aceasta privinta este ca elevii au mai mult timp sa gandeasca si sa formuleze 
intrebari si raspunsuri corecte decat in discutiile live. 

 
 
3. Incurajeaza prezenta autentica. Copiii vor fi mai implicati in lectiile online atunci cand li se 

permite sa se exprime social, cognitiv si legat de continutul invatarii si atunci cand cadrul didactic se 
exprima din aceste puncte de vedere. 

 
Evaluarea online este o provocare pentru copii, pentru parinti si pentru cadrele didactice. Ajuta insa 

o atitudine deschisa si flexibila, pentru a evalua corect ce functioneaza si ce nu, pentru a incerca idei noi si 
pentru a invata din experienta altor cadre didactice. 
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TEHNICI ȘI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR MANOLACHI LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,LUCIAN GRIGORESCU" 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. 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. 
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..  

 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; o mai 
largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile O aplicație care transformă 
procesul de evaluare intr-un proces mai interesant. Aplicația se numeste Socrative și este un instrument de 
evaluare formativ care permite unui profesor să verifice nivelul de înțelegerea al tuturor elevilor în timpul 
unei lecții. Aplicația poate fi accesată la https://socrative.com/ Quiz - permite profesorilor să creeze 
chestionare cu răspunsuri multiple, adevărate / false sau cu răspuns scurt, pe care să le poată salva și să le 
folosească din nou. În clasă, profesorul lansează testul, iar elevii îl completează în timp real pe dispozitivele 
lor. Space Race - elevii completează un test, dar de această dată ei concurează unul împotriva celuilalt 
pentru a obține o navă spațială de la o parte a ecranului la cealaltă. Quick Question - profesorul adresează 
oral o întrebare cu răspunsuri multiple, adevărată / falsă sau cu răspuns scurt sau o scrie pe tablă. Elevii 
folosesc Socrative pentru a alege răspunsul corect. Exit Ticket - elevii reflectă la sfârșitul unei lecții. Există 
două întrebări importante (Cât de bine ați înțeles materialul de astăzi și ce ați învățat în cadrul lecției de 
astăzi?). Profesorul lanseasă testul prin accesarea butonului LAUNCH. Elevii accesează pe telefon 
aplicația, aleg STUDENT LOGIN, introduc ROOM NAME, adică codul pe care îl primesc de la profesor, 
elevii își introduc numele și pot rezolva testul. Elevii din ciclul primar pot beneficia și ei de aceste aplicații 
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 prietenoasă, 
tocmai prin simplitate și ușurința cu care și un cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze o clasă 
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(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) a întrebărilor și a variantelor de răspuns, aceștia răspunzând doar prin ridicarea unui card 
(unic prin formă și personalizat) ce este oferit gratuit de aplicația Plickers. 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://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
*http://www.sg12tm.ro/wp-content/uploads/2019/08/Ghid-aplicatii-TIC-proiecte-model-exemple-

de-bune-practici-1.pdf 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR MANOLE CARMEN 

 
 Evaluarea asistată de calculator 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-portofoliu” sau a software-urilor de tip simulare. 

 ,,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.” 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în 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 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 noi, cadrele didactice, 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. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie 
planificată cu multă grijă.  

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). 

 Evaluarea iniţială: 
 ,,este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise 

favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit); 
 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; 

 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!”, platformă educațională gratuită, de învățare bazată pe joc și tehnologie este accesibilă la 
clasele primare, pentru orice disciplină de studiu. Această aplicație este folosită în mod obișnuit pentru a 
revedea cunoștințele elevilor și pentru evaluarea inițială/ formativă sau ca o modalitate de a schimba 
activitățile tradiționale ale clasei.  

 Aplicația Kahoot! este una dintre aplicațiile pe care le folosesc cu succes în activitatea cu elevii, la 
orice disciplină de studiu, ca evaluare inițială, prin înlocuirea activității tradiționale de teste scrise.  
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 Avantajele utilizării evaluării asistate de calculator sunt: 
 • oferă feed-back imediat pentru elev și profesor (Folosirea acestor aplicații asigură corectarea 

imediată a răspunsurilor, elevul realizând ce parte a disciplinei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate 
proiecta mult mai rapid activitățile.); 

 • se reduce factorul stres (Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de 
evaluare incitant și plăcut.); 

 • se centralizează și se stochează rezultatele (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. Profesorul economisește timpul pregătirii testelor xeroxate, apoi corectate și 
centralizate. Folosind evăluări on-line sunt eliminate aceste etape și totul se face automat prin descărcarea 
rezultatelor.); 
 • se diversifică modalitățile de evaluare (Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând 
monotonia și rutina.); 

 • se evidențiază obiectivitatea evaluării rezultatelor (Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu 
va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul.). 

 Evaluarea inițială prin joc și tehnologie educațională, utilizând calculatorul, tableta sau telefonul 
mobil 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Manolescu, Marin, ,,Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente”, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006 
2. Mogonea, Florentin Remus,,, Pedagogie pentru viitorii profesori”, Craiova, Editura Universitaria, 

2010. 
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MULTIMEDIA IN ORA DE LIMBA FRANCEZA 

 
 PROF. MANOLE DELIA MAGDALENA 

 
 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. Astfel că, integrarea instrumentelor TIC este esențială 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 validarea procesului de evaluare, este necesar să se determine abilitățile 
care trebuie evaluate și instrumentele pentru punerea în practicp a evaluarii. 

 Internetul este o sursă inepuizabilă de material didactic atât pentru predare cât si pentru evaluare. 
Acesta care contribuie la o mai bună învățare a unei limbi străine. Era digitală aduce schimbări profunde în 
procesul de predare – învățare a limbilor străine, dar și în relațiile dintre colegi și elevi. Treptat se modifică 
și rolul profesorului: munca interactivă, proiectul, lucrul în echipă schimbă relația profesorului cu elevii. 
Dincolo de transmiterea cunoștințelor, funcția de ghidare, mediere și referință în construirea învățării 
elevilor este temeinic consolidată. 

 Utilizarea internetului în ora de limbă constituie un avantaj în măsura în care contribuie la 
dezvoltarea competenței de exprimare orală a elevilor. Să folosești internetul în clasă nu înseamnă să citești 
de pe un ecran, să socializezi pe Facebook sau să joci online. Vinciane Vanderheyde consideră că, pentru 
a profita la maximum de Internet și pentru a încuraja dorința elevilor de a învăța, profesorul trebuie să 
respecte niște reguli : 

• Să lucreze cele 4 competențe – a citi, a scrie, a asculta și a vorbi; 
• Să integreze activitatea Internetului într-un set de activități de învățare care vizează dezvoltarea 

cunoștințelor și abilităților lingvistice, sociolingvistice, discursive, referențiale și socio-culturale 
• Să crească gradul de implicare a elevilor prin utilizarea sarcinilor de lucru și a activităților 

stimulative, ludice și creative; 
• Să crească gradul de comunicare între elevi, motivând interacțiunea și munca în echipă; 
• Să adapteze sarcina de lucru la nivelul elevilor; 
• Să exploateze dimensiunea vizuală a suporturilor : fotografii, imagini, ilustrații, video și animații, 

adică cele trei căi de acces : imagini, text scris și comentariu oral; 
• Să prevadă sarcini suplimentare pentru elevii mai rapizi; 
• Să verifice calitatea informației și să privilegieze site-urile oficiale; 
• Să predea cu plăcere, folosind internetul; 
• Să implice și elevii în aceste tipuri de activități. 
 Multimedia este definită în Dicționarul limbii franceze ca limbă străină prin atributele sale principale, 

care sunt hipertextualitatea, multicanalitatea, multi-referențialitatea și interactivitatea. Trebuie evidențiată 
multireferențialitatea pentru că posibilitatea de obținere de informații de diferite tipuri pe același subiect 
are un interes didactic evident. Multimedia și predarea FLE sunt două fațete care trebuie să interacționeze 
pentru a promova învățarea limbii franceze. Majoritatea școlilor sunt acum echipate cu o cameră 
multimedia. Multimedia în clasă nu are limite. 

 Internetul permite accesul rapid și direct la informații, deoarece multe resurse educaționale sunt deja 
disponibile pe web. Unele site-uri au înregistrări dedicate învățării limbii franceze – TV5 Monde și RFI – 
Radio France International. 

 TV5 World oferă mai multe piste de descoperire. Prin simpla navigare pe ”Apprendre le français” și 
pe ”Saveurs sans frontieres”, intrăm într-o nouă dimensiune a învățării. Elevul poate, într-adevăr, în funcție 
de nivelul său (elementar, intermediar, avansat), să folosească activitățile propuse și acest lucru cu o 
secvență video, un rezumat și o transcriere. Astfel într-o oră de curs, este posibil să lucrezi în interacțiune 
cu profesorul, dar să exersezi și înțelegerea orală, lexicul acasă folosind site-ul. O oră și jumătate în clasă 
trece foarte repede și posibilitatea de a reasculta documentul permite elevilor din medii lingvistice diferite 
să recupereze în ritm propriu, munca de clasă și, astfel, să se perfecționeze. La fel cu «7 jours sur la planète», 
elevii pot lucra folosind secvențe din jurnalul televizat săptămânal, având la dispoziție și exerciții de 
înțelegere, rezumatul și transcrierea secvenței. 
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 Site-ul RFI (Radio France Internationale) oferă de asemenea multe căi de învățare. Fila «Langue 
française» și rubrica «Journal en français facile» permite elevului să asculte un jurnal de știri simplificat, 
oferindu-i astfel sentimentul de „înțelegere” încă de la începutul învățării. Documentul audio poate fi 
descărcat, elevul având astfel posibilitatea să-l reasculte la domiciliu. Din nou, posibilitatea continuării 
lucrului acasă favorizează îmbunătățirea înțelegerii orale. 

 Secțiunea «Fait du jour» propune scurte înregistrări a unor fapte de actualitate, urmate de itemi de 
verificare a înțelegerii, corectare și transcriere. Exercițiile pot fi făcute în clasă, dar și acasă, după orele de 
curs. 

 Site-ul Francparle.org, lansat în 2000 cu ocazia Congresului mondial de la FIPF, la Paris, cu 
susținerea ministerului afacerilor străine și a Agenției interguvernamentale a Francofoniei oferă resurse 
pedagogice actualizate și permite accesul la informații practice. Găsim aici piste pedagogice pentru a studia 
presa scrisă în ora de limbă franceză, pentru a publica un ziar pe hârtie sau digital, pentru a-i face pe elevi 
să scrie articole și să primească o educație media. 

 Activitatea în ora de limbă franceză se bazează adesea pe metode care, deși îmbunătățesc accesul la 
o „abordare interculturală”, se concentrează adesea pe Franța. Posibilitatea de a lucra pe internet și în special 
cu site-uri ca RFI și TV5 Monde permite atât profesorului cât și elevului să descopere lumea francofonă 
lărgindu-și universul cunoașterii cu informații despre cultura țărilor francofone. Francofonia nu trebuie să 
se limiteze la un concept, ci să fie realizată prin intermediul instrumentului lingvistic pe care îl împărtășește 
și avem aici, cu multimedia, mijloacele de a face real acest univers comun. Acest nou loc capătă valoare 
atunci când folosim suporturile web în ora de limbă străină, pentru că blogurile, rețelele sociale, wiki sunt 
mijloace care permit învățarea unei limbi acționând și comunicând în lumea reală. 
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EVALUAREA ONLINE  

 
ÎNV. MANOLE LUMINIŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 
 
 În contextul pandemiei de coronavirus şcoala s-a mutat acasă iar învăţarea a continuat dincolo de 

şcoală, în mediu virtual, prin intermediul nemijlocit al computerului conectat la Internet, într-o clasă 
virtuală. Clasa virtuală constă în prezenţa în mediul online a elevilor, care interacţionează atât cu dascălul 
cât şi între ei. 

 Activitatea de predare –învăţare în mediul online poate să fie: 
 sincronă – atunci când cadrul didactic controlează şi monitorizează mediul educaţional; 
 asincronă – când elevii studiază în ritm personal, alegându-şi spaţiul şi timpul de studiu, activitatea 

fiind individuală sau în colaborare cu alţii; 
 mixtă – atunci când îmbinăm instrumentele de evaluare faţă în faţă cu instrumentele asincrone.  
Indiferent de modalitatea în care se realizează activitatea de predare – învăţare nu trebuie să uităm de 

evaluare – componenta fundamentală a procesului de învăţare cu rol de reglare, optimizare, eficientizare a 
activităţii de predare –învăţare. 

 Pentru mine ca învăţător, evaluarea în mediul online reprezintă o experiență inedită pe diverse 
platforme şi aplicaţii educaţionale cum ar fi: Google Classroom, Google Forms, Google Jamboard 
Liveworksheets, LearningApps, WordWall, Kahoot, ASQ etc. 

 Google Classroom – este un serviciu de gestionare a învăţării creat şi susţinut de Google care mi-a 
oferit o metodă de evaluare rapidă, în timp real, a unui elev, a unui grup de elevi sau a tuturor elevilor prin 
chat (Google Chat). Aici elevii au putut să scrie răspunsuri la întrebări, să scrie rezolvări de probleme sau 
exerciţii pe parcursul unei întâlniri sau conferinţe video pentru a fi evaluaţi. Prin conferinţele audio şi video 
(Google Meet) elevii participanţi la ore au putut fi evaluaţi oral ca şi în sala de clasă. 

În secţiunea „Activitate la curs”, în vederea evaluării, am atribuit teme şi chestionare elevilor. Când 
am atribuit tema am avut posibilitatea de a trimite tema ca un şablon pe care fiecare elev să îl poată modifica 
individual şi apoi să mi-l trimită înapoi spre evaluare. Tema evaluată a fost notată şi retrimisă elevului cu 
comentarii pentru a-i permite acestuia să vadă la ce nivel de cunoştinţe se află sau ce lipsuri are. 

 Google Forms – mi-a permis să creez rapid şi uşor teste pentru evaluarea elevilor, chestionare, 
instrumente de feedback, răspunsurile fiind colectate rapid şi centralizate automat în foi de calcul. În 
conceperea acestora am avut în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, 
înțelegere, aplicare, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. În chestionare am inclus imagini sau 
materiale video pentru interpretare sau ca material de reflecţie pentru elevi. Totodată am cuprins atât 
întrebări deschise, cât şi închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcţia Quiz mi-a permis oferirea 
de feedback rapid. Elevii au putut afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau 
nu.  

Google Jamboard – este un sistem de tablă interactivă dezvoltat de Google. Tabla mi-a permis să 
desenez, să scriu schiţele lecţiilor, să adaug imagini sau fotografii, să propun diverse exerciţii, jocuri pentru 
a fi rezolvate de elevi aşa cum se face pe o tablă albă tradiţională. În conferinţele web am partajat tabla cu 
elevii invitându-i să rezolve sarcinile cuprinse pe tablă. Elevii au putut lucra împreună cu alţii în acelaşi 
Jamboard, în timp real, iar eu i-am putut evalua „la tablă”, în clasa virtuală. 

Liveworksheets - mi-a permis să transform fişe de lucru sau de evaluare tradiţionale în fişe de lucru 
interactive ce cuprind exerciţii interactive online cu auto-corecţie. Pentru a crea astfel de fişe am încărcat 
documentul pdf şi acesta s-a convertit într-o imagine. Pe imagine am desenat casete în care am introdus 
răspunsurile corecte şi unele comenzi. În fişele mele interactive am inclus sunete, videoclipuri, exerciţii de 
drag and drop, de alegere multiplă, de completare de enunţuri, de stabilire a valorii de adevăr, de bifare a 
soluţiilor corecte, realizare de corespondenţă, rebus şi chiar exerciţii de vorbire, pe care elevii le-au făcut 
cu ajutorul microfonului. Fişele interesante şi atractive rezolvate online de elevi mi-au fost trimise prin e-
mail pentru a verifica răspunsurile. 

Ştim cu toţii că jocul didactic are o valoare deosebit de importantă în dezvoltarea capacităţilor şi 
formarea personalităţii elevilor în activitatea instructiv educativă. Learning Apps este un instrument web 
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cu ajutorul căruia pot crea jocuri-exerciţii pe care să le introduc în activitatea de predare învăţare şi evaluare. 
Am creat jocuri alcătuite cu diverse tipuri exerciţii ca: Milionarii, Marchează în text, Quiz cu alegere, 
Completează tabel, Quiz cu introducere, Grilă ordonare, Joc – Perechi (perechi –imagini; 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. Folosind aceste jocuri interactive şi atrăgătoare elevul are posibilitatea să înveţe mai uşor prin 
descoperire şi interactivitate, dar şi să-şi verifice cunoştinţele dobândite. 

Platforma educaţional WordWall oferă jocuri educaţionale interactive în format digital gata create de 
cadre didactice, dar şi posibilitatea să-ţi creezi propriul joc şi să-l adaptezi clasei tale pentru a-l insera în 
diverse platforme de învăţare sau distribui elevilor prin link pentru a face lecţiile interactive şi chiar pentru 
a le folosi în evaluare. Multitudinea de posibilităţi şi jocuri propuse de platformă este inedită de la trenuleţe 
cu balonaşe la lanţuri logice, la jocuri cu adevărat – fals, sau potrivirea noţiunii cu definiţia, carduri 
deschise, potriviri de grup şi multe alte oportunităţi apar în faţa noastră ca şi cadre didactice pentru a le 
folosi atât în asimilarea cunoştinţelor cât şi în evaluarea acestora. 

Aplicaţia Kahoot m-a ajutat ca dascăl să creez teste interactive – sub formă de jocuri distractive. Jocul 
– test le verifică elevilor cunoştinţele punându-i în situaţia de a răspunde de pe propriile dispozitive în timp 
ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru a uni lecţia. În aceste jocuri – test am 
cuprins o serie de întrebări, în funcţie de cunoştinţele pe care am dorit să le evaluez însoţite de imagini, 
clipuri video pentru a face testul cât mai plăcut. La finalul testului toţi am văzut diagrama întrebărilor şi 
clasamentul. 

ASQ – este o platformă educaţională gratuită pentru elevi, profesori şi părinţi. Ea oferă elevilor o 
experienţă de învăţare completă, dinamică şi interactivă. Testele şi funcţiile de autoevaluare, jocurile şi 
competiţiile pe care le pot accesa elevii alături de colegi, îi permit atât elevului dar şi dascălului să vadă la 
ce nivel de cunoştinţe se află fiecare elev din clasă, să vadă ce lipsuri are pentru a-l ghida pe fiecare pe un 
traseu personalizat. 

 Instrumentele de evaluare on-line mi-au pus la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, 
uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Se spune că cel mai bun 
instrument de evaluare este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea îi îndemn pe toţi dascălii să exploreze 
şi să permită şi elevilor să facă acelaşi lucru. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calităţii 
educaţionale, iar creativitatea pe care tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care dascălii 
din orice colţ al lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL ONLINE 

 

LICEUL TEORETIC BANEASA 

ÎNV. MANOLE OCTAVIANA-EMILIA 
 

 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 ONLINE 

 
 PROF. POMPILIA MARALOIU 

 
 În lumea învățării la distanță, cum ne evaluăm elevii în mod corect? Școala românească actuală este 

nevoită să se adapteze din mers noilor schimbări survenite din cauza pandemiei de Covid 19. Predarea și 
evaluarea elevilor se desfășoară on line.  

 Care este cel mai bun mod de a aborda acest subiect? 
Cheia constă în determinarea materialului pe care îl evaluați, modul în care doriți să prezentați textul 

sau testul, modul în care elevii își pot prezenta cunoștințele și modul în care urmează să le notați. Acest 
lucru poate fi la fel de ușor ca un formular Google sau la fel de complex ca și crearea unui întreg test cu 
mai multe niveluri de răspunsuri! 

 Sfaturi de evaluare online 
Când vine vorba de crearea și distribuirea testelor, există câteva sfaturi și trucuri pentru a ajuta la 

evaluarea mai reușită. 
• Țineți cont de vârsta elevilor. Cu cât sunt mai mici, cu atât software-ul este mai simplu. Luați în 

considerare alegerea multiplă în locul răspunsului liber. Adăugați imagini sau videoclipuri atât pentru a 
implica elevul, cât și pentru a adăuga un alt cadru de referință cuvintelor. 

•  Permiteți elevilor să susțină testul offline dacă nu au acces la tehnologie. 
• Acordați elevului o perioadă mai lungă de timp pentru a susține testul în cazul unor probleme cu 

tehnologia sau Wi-Fi. 
• Dacă aveți cu adevărat nevoie să cronometrați testul (luați în considerare un examen final), 

asigurați-vă că elevii au explicații 
suficiente și poate dați un eșantion de test, astfel încât să poată testa platforma și să pună orice 

întrebare înainte de timp. 
•  Dacă permiteți răspunsuri libere care sunt clasificate automat, asigurați-vă că introduceți variații 

ale răspunsului! Incorporați greșeli de ortografie, adăugați răspunsul cu și fără articole și multe altele. 
Cerințe de evaluare 
Înainte de a decide cel mai bun instrument de implementat pentru evaluare, trebuie să vă dați seama 

ce anume trebuie să includeți. Factori de luat în considerare: 
• Câți ani au elevii și cât de avansată ar trebui să fie aplicația? 
• Veți avea nevoie de răspunsuri libere? 
• Veți avea nevoie de întrebări și răspunsuri cu opțiuni multiple? 
• Este necesar să încărcați multimedia ca parte a setului de întrebări? 
• Vrei ca elevii să tipărească testul și apoi să scaneze / să-și încarce seturile de răspunsuri? 
Sugestii de instrumente și platforme de evaluare online: 
1. Google Forms, 
 Această aplicație Google Drive vă permite să creați evaluări cu răspuns liber și alegere multiplă. 
Cel mai bun pentru: elevii mai mici, deoarece sunt deja familiarizați cu Google Classrooms.  
2. QuizSlides 
Creați o evaluare web direct din diapozitivele Powerpoint! 
Cel mai bun pentru: ușurința utilizării Powerpoint. 
 3. Answer Pad 
Profesorii pot capta răspunsuri folosind web-ul sau aplicația. Un instrument perfect pentru o clasă 

răsturnată sau mixtă. 
Cel mai bun pentru: utilizarea pe o aplicație mobilă. 
4. Edulastic 
Permite profesorilor să creeze rapid evaluări . Un instrument de creație încorporat pentru a crea drag-

and-drop, multipart, pasaje, grafice și multe altele! 
 

126



 
METODE SI TEHNICI DE EVALUARE  

IN INVATAMANTUL ONLINE 
 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOBROTESTI 
 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR:  

 MARAȘOIU RAMONA LAURA 
 
Această perioadă a reprezentat un salt de transformare în comunitatea didactică. Orele online, sau în 

clasă, devin speciale prin modul în care profesorul se conectează cu elevii şi invers folosind limbajul 
fericirii, un limbaj care denotă atenţia acordată la efortul depus de elev, la gestionarea intre frâna şi 
acceleraţia din timpul lucrului astfel încât să nu se instaleze blocaje de învăţare. 

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă o 
realitate a lumii actuale față de care școala prin specialiștii săi trebuie să manifeste deschidere, capacitate 
de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți. Atât timp cât acceptăm, 
ca profesori, că tehnologia modernă care facilitează accesul la informații și relaționarea rapidă și complexă 
cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un loc foarte important în viața elevilor noștri, trebuie să 
înțelegem și că acest aspect poate și trebuie valorificat și în activitatea noastră. 

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,evaluarea acestuia 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. 

Un prim avantaj îl constituie faptul că elevii, fiind deja familiarizați cel puțin cu utilizarea internetului 
și a mediilor de socializare, cărora le acordă o bună parte din timpul lor, pot fi, în principiu, convinși să le 
utilizeze și în activitatea școlară. Internetul vine spre noi cu bune și cu rele. Ca adulți, reușim, mult mai 
ușor să evităm anumite capcane ale bombardamentul cu informații disparate, haotice și care necesită efort 
de ordonare. Integrarea TIC în activitatea didactică, din această perspectivă, poate avea un dublu avantaj: 
pe de o parte, permite accesul rapid la informații, pe de altă parte, contactul cu aceste informații poate fi 
orientat într-o o manieră constructivă și eficientă. De exemplu, în realizarea studiilor de caz la limba și 
literatura română, elevii pot utiliza internetul ca sursă de documentare și adesea îl preferă consultării unei 
bibliografii tradiționale (cărți, studii, reviste etc). Rolul profesorului este important aici în formarea elevilor 
în direcția selectării judicioase și critice a surselor pe care le au la dispoziție. Faptul că elevul înțelege că 
nu orice informație găsită pe internet este valoaroasă, ci numai cea care răspunde unei teme, unor ipoteze 
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de lucru sau ca dovadă în susținerea unor argumente este adevăratul câștig al întâlnirii dintre tehnologie și 
educație. Ce câștigă elevul? Plăcerea explorării, urmată de dezvoltarea capacității de analiză, selectare, 
combinare și sintetizare a datelor obținute. Obișnuința de a verifica o informație folosind mai multe surse 
poate dezvolta elevilor deprinderea de a gândi critic și de a rezolva autonom o problemă.  
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GRADINIȚA IN ONLINE - SUSȚINEREA ȘI EVALUAREA ACTIVITAȚILOR 

DE ACASA 
  

 PROF. INV. PREȘC. MARCHIȘ MIHAIELA 
 GPP. NR. 9 BAIA MARE 

  
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. În mod firesc, trecerea bruscă la 
activitatea online nu este ferită de anumite dificultăți în realizarea activităților la distanță propuse în această 
perioadă.  

Mai multă auto-responsabilizare, inventivitate și curaj decizional pentru a identifica soluții 
convenabile, în raport cu situațiile date.  

Educatorii 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 grupe și posibilitățile copiilor; centrarea pe esențial, pe aspectele semnificative 
din curriculumul; realizarea unei distincții între ceea ce se poate face online și ceea ce rămâne de făcut la 
grupa. 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 
preșcolari, a rezultatului sau produsului activității) și feedback pentru temele trimise.  

Pentru a susține activități de învățare la distanță, am folosit mai multe mijloace specifice, dintre care 
cel mai frecvent:  

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook 
messenger, aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video- Zoom. În contextele online, 
implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. Produsele preșcolarilor 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. 
Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 
particularităților grupului de preșcolari, este o adevărată provocare. 

Pentru copil, să știe, să înțeleagă, înseamnă să stabilească relații între diferite domenii de cunoaștere, 
ceea ce presupune o abordare interdisciplinară ” a actului didactic, deci și a evaluării. Acest tip modern de 
apreciere prezintă avantaje pentru ambii colaboratori ai demersului instructiv. Dezvoltarea creativității, 
realizarea unei compoziții plastice personale, stimularea abilităților practic- aplicative, dezvoltarea 
comunicării și a simțului estetic sunt doar câteva avantaje pentru preșcolari, iar în ceea ce privește cadrul 
didactic, evaluarea interdisciplinară este o sursă de date despre calitatea activității desfășurate. În vederea 
realizării unor astfel de evaluări, au loc transformări la nivelul itemilor, prin înlocuirea celor de tipul: 
încercuiește, colorează, unește cu o linie, cu itemi care oferă copiilor posibilitatea de a-și constitui aproape 
singuri fișa de lucru: decupează și aplică, completează prin pictură sau desen, caută și lipește. Importantă 
și necesitatea unei evaluări care să ghideze activitatea au devenit atât de astringente, încât se utilizează 
frecvent sintagma: - învățare asistată de evaluare.” 

Măsoară ceea ce contează. Evaluarea contează. Ceea ce alegem să evaluăm determină în mod 
inevitabil ceea ce este însușit. Și felul în care evaluăm lucrul respectiv determină modul în care îl predăm.  

Lucrăm și cu familiile, nu doar cu copiii. Este știut faptul că implicarea părinților în educația copiilor 
este crucială – este o asociere puternică între implicarea familiei și progresul de învățare al copiilor. 
CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a 
preșcolarilor - Zoom. 

Evaluarea 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 
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certificare a calității învățării şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia 
preșcolarilor. Principala utilizare a evaluării on-line poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă 
decât sumativă a preșcolarilor. Aceasta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback. Evaluarea on-line 
poate fi utilizată: că 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. 

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. INV. PREȘCOLAR MARCUȚ ANA-MARIA LOREDANA 

 
Evaluarea reprezintă o componentă a curriculumului şi trebuie abordată în strânsă legătură cu 

finalităţile educaţionale, conţinuturile şi strategiile de predare-învăţare, la care s-ar putea adăuga – potrivit 
unor pedagogi – mijloacele de învăţământ şi timpul şcolar.  

 Evaluarea îndeplinește multiple funcții, cele mai evidente pentru ciclul preșcolar fiind:  
• funcţia diagnostică: stabileşte nivelul, punctele tari şi slabe ale copiilor examinaţi, se identifică 

nivelul performanței atinse;  
• funcţia prognostică: stabileşte zonele performanţei viitoare a copiilor, sunt preconizate rezultatele 

viitoare;  
• funcţia motivaţională: stimulează autocunoaşterea, autoaprecierea, autoevaluarea în raport cu 

obiectivele/capacitățile formării educaţionale; 
• funcţia de consiliere (orientare şcolară şi profesională): orientează deciziile părinților pentru 

diferite activități care să valorizeze punctele tari ale fiecărui copil.  
 Acţiunea de evaluare a performanţelor copiilor în învăţământul preşcolar se desfăşoară în condiţii 

specifice acestui nivel de vârstă. Nu reprezintă un scop în sine acumularea de cunoştinţe, ci în această 
treaptă, învățământul utilizează cunoştinţele pentru a facilita şi optimiza procesul integrării copilului în 
mediul social, dar şi pentru a stimula dezvoltarea biopsihică a copilului (L. Ezechil, M. Păişi Lăzărescu, 
2002).  

 În grădiniţă sunt utilizate următoarele forme de evaluare:  
• evaluarea iniţială: constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 

grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă; 
• evaluarea continuă: acompaniază activităţile curente pe parcursul desfăşurării lor. Aceasta ia 

forma observării continue, sistematice a comportamentului copiilor, sau a recompensării reuşitelor copiilor 
prin utilizarea diferitelor aprecieri verbale;  

• evaluarea sumativă: se realizează la finalul unor componente tematice, care se desfăşoară pe o 
perioadă mai mare de timp sau la sfârşitul unui semestru, atunci când se revizuiesc cunoştinţele, 
deprinderile, abilităţile, capacitățile dobândite. 

 Formele evaluării se pot realiza adoptând mai multe metode de evaluare, specifice învăţământului 
preşcolar:  

a. Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. De regulă, rezultatele pe care le obţine educatoarea în urma evaluării se concretizează 
în aprecieri deschise, directe cu valoare evaluativă sau consemnări scrise a unor date care reflectă planul 
evoluţiei şi dezvoltării copilului.  

b. Metoda consemnării grafice a preferinţelor – permite prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute 
despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes, a preferinţelor copilului, dar şi a aspectelor care îl 
pun în dificultate. 

c. Metoda consemnării grafice a progreselor copilului – este o metodă comparativă, punând în 
evidenţă anumite manifestări ale copilului pe o anumită perioadă de timp, având aşadar o perioadă iniţială 
şi una finală. 

d. Metoda portofoliului – constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copilului, pe baza 
cărora se va realiza evaluarea de tip cumulativ, evidenţiind progresele acestora pe o perioadă de timp 
stabilită anterior.  

e. Teste standardizate - urmăresc modificările produse prin învăţare, în special la nivel cognitiv. 
Acestea pot lua forma unui set de întrebări sau sarcini, care pot acoperi o anumită arie tematică şi sunt 
utilizate mai degrabă în scopul verificărilor periodice. Şi în învăţământul preşcolar se utilizează testele 
docimologice, înţelese ca probe de cunoştinţe, adaptate specificului vârstei copiilor.  

 În procesul de înregistrare a rezultatelor, pentru fiecare copil, se recurge la utilizarea unor coduri 
specifice (A pentru comportament atins, D pentru comportament în dezvoltare și S pentru necesită sprijin). 
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 În învățământul online se pot utiliza instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 
evaluare precum: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc.  

Quizizz - 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, 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- un instrument online pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii. Pot fi adăugate 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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu - Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura V&I 

Integral, Bucureşti, 2002 
• www.stepbystep.ro  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MĂRGINEAN ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR 

 
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 iar rezultatele sunt utilizate 
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. 
 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. 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. 
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. 
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INTRODUCEREA EVALUARII IN SCENARIUL DIDACTIC ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR MARGINEAN GEORGETA 

PROF. POP CRISTINA-ELENA   
LICEUL DE ARTE”REGINA MARIA” ALBA IULIA 

 
TRANSFORMAREA UNUI MATERIAL DIDACTIC DIN FORMATUL CLASIC ÎNTR-UN 

FORMAT ADECVAT PREDĂRII ON-LINE  
Majoritatea disciplinelor de învățământ au la bază o carte în care este structurată materia. Această 

resursă este, de cele mai multe ori, prezentă în format tipărit, iar transformarea ei în format digital presupune 
un efort suplimentar din partea cadrului didactic. Totuși, acesta nu este obligat să publice cartea de la 
începutul cursului on-line(sau blended-learning/concept care desemnează o formă de instruire mixtă, în 
care metodele tradiționale de predare sunt combinate cu cele care utilizează instrumentele tehnologiei 
informaționale și de comunicare (eng. „blended” = amestec, combinație, eng. „learning” = învățare, 
educație), el având posibilitatea de a extrage fragmente din ea pe parcursul activităților.Responsabilitatea 
acestor drepturi de proprietate intelectuală asociată materialului publicat aparține cadrului didactic și derivă 
din conținutul contractului de editare care stă la baza publicării cărții(multe dintre manualele din ciclul 
primar existând și în format digital). 

Cea mai întâlnită metodă de transformare a unei cărți constă în copierea capitolelor în format digital, 
de obicei PDF pentru portabilitate și pentru a se asigura împotriva modificării conținutului.Capitolele, odată 
extrase, pot fi atașate fiecărei lecții în parte sau pot fi încărcate la începutul cursului( atunci când se lucrează 
pe o platformă cum ar fi Google classroom sau Microsoft Teams).Odată extrase capitolele, fragmente din 
ele pot fi folosite în crearea slide show-urilor.De asemenea, resursele vizuale conținute de carte pot fi 
folosite ca atare.Dacă manualul cuprindea secțiuni de evaluare a cunoștințelor, acestea pot fi transpuse pe 
platformă sub forma unor teste, fie grilă, fie în format tradițional (eseuri sau întrebări scurte). 

O altă metodă de a transforma conținutul unui manual tipărit într-un format compatibil Blended 
Learning constă în folosirea unor fragmente în cadrul înregistrării unui curs(lecțiile pe platformele 
prezentate se denumesc curs). De obicei, această metodă se folosește pentru materialele auxiliare, mai puțin 
pentru conținutul de bază din manual. 

Fiind deja în format digital, resursa de tip slide show este mai ușor de transformat în format Blended 
Learning. Aceste resurse pot să fie integrate ca atare sau pot fi folosite în combinație cu alte resurse. Există 
două modalități majore de transformare a unui slide-show într-o resursă electronică. Prima dintre ele 
presupune că prezentarea este gândită ca o succesiune de informații care apar în aceeași formă pentru fiecare 
elev. În acest caz, prezentările pot fi încărcate pe platformă ca resurse.De fapt, pornind de la faptul că un 
slide- show conține de obicei un rezumat, se poate ajunge la folosirea sa pe post de introducere, celelalte 
resurse fiind folosite pentru aprofundare sau evaluare.Dacă însă se dorește ca fiecare elev să aibă acces la 
o prezentare care se ajustează dinamic la nivelul lui de cunoștințe, prezentarea se poate reprezenta sub 
forma unei lecții virtuale pe platformă.În acest caz,în momentul parcurgerii unui slide-show se pot adăuga 
clipuri video sau audio pentru a explica mai bine anumite pasaje. De asemenea, se pot integra întrebări cu 
rol de evaluare a înțelegerii care să afișeze dinamic următorul slide în funcție de răspunsul oferit. 

Platformele folosite pentru predarea de tip on-line-Blended Learning dispune de propriul modul 
destinat testelor grilă( de obicei de tipul Quizz). Dacă subiectele au fost scrise înainte, atunci ele pot fi 
transferate cu ușurință pe platformă. Principalul avantaj al testelor grilă folosind aceste platformă constă în 
rapiditatea evaluării studenților. Sarcina principală a profesorului va fi propunerea întrebărilor, restul fiind 
automatizat de platforma folosito( atât cele din Gsuite cât și cea din Microsoft). La sfârșit, profesorul poate 
căuta tipare în rezultate astfel încât să identifice punctele tari și punctele slabe ale elevilor. Spre deosebire 
de testele în format tradițional, acestea sunt mai ușor de gestionat, corectarea fiind făcută automat. 
Platforma suportă și definirea de teste cuprinzând întrebări de tip eseu sau întrebări cu răspuns scurt, dar 
acestea vor trebui corectate manual de către profesor. 
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CERINȚELE UNEI STRATEGII ADAPTATE ÎN CONTEXTUL  

PREDĂRII/EVALUĂRII ASISTATE DE TEHNOLOGIA INFORMATICĂ 
 

PROF. MARIA STOIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALA AUREL VLAICU FETEȘTI - IALOMIȚA 

 
În ultimii ani, în învățământul românesc se vorbea tot mai des de digitalizarea învățării, de 

informatizarea procesului instructiv-educativ. În acest sens, editurile chiar au făcut un pas înainte, punând 
la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor formatul electronic al manualelor școlare. De la început, acestea 
au fost privite diferit; unii le-au apreciat, considerând că, prin modul în care au fost concepute, pot contribui 
la schimbare, atât în conceperea și desfășurarea lecțiilor, cât, mai ales, în rezultatele învățării. Ușor de 
folosit, echilibrate ca grad de dificultate, cu aplicații interactive și resurse audio-video cu trimitere directă 
la conținutul lecției, manualele digitale au provocat cadrele didactice să regândească strategia didactică. 
Astfel, conversația se putea baza pe cunoștințele anterioare ale elevilor, în mod corect și de apreciat, dar și 
pe elemente de conținut prezentate pe ecran, într-o formă care captează atenția elevilor și contribuie mai 
eficient la actul învățării. Explozia stelară, ciorchinele, cvintetul pot avea un suport electronic în manualul 
digital pentru a fi incluse în lecția respectivă, nefiind nevoie decât de a folosi sugestia inserată în manualul 
tipărit. Filmulețele care însoțesc informațiile teoretice conduc, pe de o parte, la un nivel superior de 
înțelegere a conținuturilor, pe de altă parte, generează din partea elevilor o suită de întrebări provocate de 
curiozitate, de dorința de a afla mai mult. 

Dacă la nivelul fiecărei clase, cadrul didactic este interesat să descopere și să utilizeze creativ și 
stimulativ manualul digital, acesta poate deveni o resursă educațională foarte utilă, atât în predare, cât și în 
evaluare. Trebuie să apreciem faptul că există pe piața educațională soft-uri care însoțesc auxiliarele 
didactice, sau cu destinație precisă pentru o disciplină, sau pentru un domeniu de interes, sau pentru 
dezvoltarea unor abilități ori aptitudini, care pot fi utilizate creativ după o verificare atentă și selectare a 
informațiilor conform conținuturilor pe care educatorul le are în vedere. Filmele și articolele documentare 
de pe internet sau de la tv, filmulețe de pe canalul Youtube pot reprezenta și ele resurse importante pentru 
lecții, atât pentru predarea on-line, cât și pentru predarea față în față, atâta timp cât cadrul didactic are în 
vedere deschiderea către adaptarea metodelor didactice la realitatea timpului pe care îl trăim, îmbinându-le 
cu mijloace moderne, de actualitate, care reprezintă lumea reală a copiilor sau cea către care ei trebuie să 
tindă. 

Din punctul de vedere al practicianului, trebuie să aduc în discuție aspecte concrete ale procesului 
instructiv-educativ desfășurat cu elevii. Este evident că trebuie să regândim strategia didactică pentru 
fiecare lecție, dar mai mult decât atât, trebuie să avem sau să creăm o viziune asupra unor segmente 
curriculare pe secvențe de timp.  

Dintr-o analiză care, cu certitudine, va suporta modificări în timp, se evidențiază faptul că strategia 
didactică a fiecărei lecții trebuie să genereze un echilibru strategic al unei zile. Dacă pentru activitățile față 
în față aș adăuga doar faptul că este necesară utilizarea de resurse electronice în combinații cu alte materiale 
folosite în mod curent, dar într-un mod echilibrat, care să servească metodei și să eficientizeze actul 
învățării, pentru activitatea în sistem on-line sunt câteva aspecte de ordin tehnic și procedural care necesită 
atenție. Unul dintre acestea vizează, bineînțeles, resursele educaționale. Aici trebuie să avem în vedere de 
unde le luăm sau cum le creăm, relevanța lor pentru o secvență didactică sau pentru formarea unei 
deprinderi/capacități/competențe, valoarea formativă/evaluativă/educativă, durata, momentul în care este 
integrată în lecție, gradul de înțelegere, nivelul de atractivitate, emoția pe care o provoacă. Pentru a 
corespunde acestor criterii inițiale, orice resursă descărcată de undeva sau creată trebuie verificată și 
analizată cu responsabilitate de cadrul didactic, înainte de a fi integrată în proiectul didactic, nicidecum 
adusă spontan în lecție. De asemenea, este necesar să avem în atenție ca, pe dispozițivele pe care le dețin 
elevii noștri, aceste resurse să poată fi vizualizate, utilizate într-un mod clar, eficient. Acest lucru depinde 
de factori externi proiectării realizate de educator.  

Este necesară o perioadă de tranziție, de formare și transformare a manierei de proiectare și 
desfășurare a lecției, indiferent de tipul acesteia, de adaptare a stilului didactic la cerințele predării cu 
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ajutorul tehnologiei informatice. Acest lucru presupune o altă viziune asupra proiectării macro și 
microcurriculare, asupra strategiei didactice în ansamblul ei. De asemenea, foarte importantă este 
dezvoltarea abilităților de utilizare și/sau de creare a resurselor educaționale necesare în orice formă de 
predare sau de evaluare, dar și a competențelor de a lucra pe platforme educaționale, de a utiliza aplicațiile 
informatice pe care acestea le oferă. Este evident că toate acestea presupun un proces simultan și totodată 
paralel, pentru că educatorii trebuie să își desfășoare activitatea la clasă și în același timp, dar și în afara 
programului, să își perfecționeze abilitățile specifice noilor tehnologii. Ca întotdeauna, educatorii au 
dovedit integritate, decență și sârguință în adaptarea într-un timp cât mai scurt la schimbările sociale, 
tehnologice, politice sau de orice altă natură. Printr-un efort care va trece în anonimat, la fel vor proceda și 
în această situație, deoarece este știut că, pentru un om al educației, ceea ce contează este copilul, indiferent 
de vârsta acestuia. 
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EVALUAREA ON-LINE 

 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 

”TRENULETUL VESELIEI” BISTRIȚA 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: MARICA RODICA 

 
„Visez o școală în care să nu se predea, la drept vorbind nimic. Să trăiești liniștit și cuvincios într-o 

margine de cetate, iar oameni tineri, câțiva oameni tineri ai lumii, să vină acolo spre a se elibera de tirania 
profesorului. 

Căci totul și toți le dau lecții. Totul trebuie învățat pe dinafară, iar singurul lucru care le este îngăduit 
din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeți că și ei au de spus ceva, de mărturisit ceva? Și nu vedeți 
că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei și ei înșiși.” 

Constantin Noica 
Predarea este component prin care transmitem un conținut către elev/preșcolar. De cele mai multe 

ori, predarea se rezumă la un proces unidirectional. Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul proceselor 
didactice moderne, este mai mult o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în 
special de profesori preocupați de activitatae lor. Cu cât nivelul de studii este mai ridicat cu atât conținutul 
care trebuie consultat « offline » de către elev/preşcolar creşte. 

Învăţarea este componenta individuală, unilaterală, voită şi foarte diversificată, practicată de 
elev/preşcolar. Învăţarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 
Motivaţia de a învăţa, este un factor social+cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesorului/educatorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Ca aducator, dar şi ca 
părinte, devine din ce în ce mai mare provocarea răspunsului la întrebarea motivaţională „de ce trebuie să 
învăț asta...” Răspunsul ar trebui să-l „găsim”/oferim încă din partea de predare –Cum? Știu doar că 
răspunsul este diferit de la o generație la alta. Răspunsul îl vor găsim și ei în viitor. 

Evaluarea e în responsabilitatae profesorului, însă trebuie să fie continuă, complexă și corectă. 
Structura procesului de evaluare cuprinde trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

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

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și apreciere a performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sistemul de referință, standarde de performanță, la sisstemul de criterii 
de evaluare. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsuarae, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. 

Forme de evaluare 
• Metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• Metode complementare(moderne), observarea sistematică a comportamentului, referatul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
E-learning-ul pe scurt 
Cu ajutorul calculatorului evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 

o evaluare brută, cu un fedback insuficient. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere. 

Unele școliau folosit Skipe, Zoom, iar noi la grădiniță Wassap. Pentru gestionarea claselor rămân la 
aprecierea că cel mai atil la ora actuală este Google Classroom. 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 avaluare. 
Din matodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar face observarea și autoevaluarea. 
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Instrumentele de evaluare on-line pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnicafiind mult mai pregătitădecât suntem noi dispuși să explorăm. 

După opinea mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale sunt 
suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 

Se consideră că personalitatea educatorului este implicată în actul de evaluare în triplă ipostază: ca 
realizator al programului de instruire, pri acțiunea sa ca examinator și prin trăsăturile sale de personalitate. 

Educatorul, ca realizator al programului de instruire, își pune amprenta asupra tuturor eperațiilor 
evaluării.  

Influența exercitată de personalitatea educatorului asupra evaluării se manifestă în elaborarea 
instrumentelor de evaluare, în modul de integrare a acțiunilor evaluative în procesul de instruire, în 
desfășurarea examinării și este dependentă de formarae sa profesională, de competența, capacitatea, de a 
discerne esențialul și de a înțelege subiecții examinați. 

 Evaluarea performanțelor elevilor constituie, indirect și o evaluarev a calității predării, a prestațiilor 
cadrelor didactice. 

Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în care bâjbîim metodele denotă faptul că: „Oricât 
de performantă sau prietenosă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplinmultiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate pri microdeciziile educatorului. Așadar, 
facem evaluarea pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate, pentru a nu 
ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Psihopedagogie preșcolară și școlară- Gheorghe Tomșa, Mirela Chelaru, Corneliu Ilade, Corina 

Iurea, Flavia Mălureanu, Cornelia Ștefănescu, Raluca Tomșa, București, 2005 
*Pedagogie vol. I pentru pregătirea examenelor de definitivat, grad didactic II, grad didacticI, Editura 

HARDISCOM 1997 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAREA ON-LINE 

 
 MARIN MARIANA  

LICEUL TEORETIC BANEASA 
 
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. 

- 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. 

-  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. 
Evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. 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. 

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. 
 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.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. 
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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 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 

1. Conținut: cunoașterea conținutului; 
2. Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
3. Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
4. Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
5. Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
6. Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
7. Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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 PLATFORMA EDUCAȚIONALA WORDWALL  

 
 PROF. INV. PRIMAR ANCUȚA MACIUCA 

 LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIȚA”, TECHIRGHIOL 
 

 
 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. Uneori 

tehnica este mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 
 Din nevoia de a respecta toate etapele evaluării, am încercat diverse metode, tehnici și instrumente 

de evaluare on-line. Am observat că această evaluare se poate face atât on-line cât și off-line, chiar sunt 
platforme care îți oferă posibilitatea să folosești testul propus ca activitate la clasă. O astfel de platformă 
îmi face mare plăcere să v-o prezint. 

 Platforma educațională Wordwall- „Cel mai simplu mod de a crea propriile resurse de predare”, 
acesta este motto-ul lor. Eu aș continua să adaug și de evaluare. Pe această platformă îți poți crea activități 
personalizate pentru fiecare clasă de elevi. Poți crea jocuri tip: Concurs de întrebări, Roata norocului, Careu 
de cuvinte, Rebus, Joc de cărți, joc cu alegere multiplă sau de sortare/grupare, etc. ... Veți spune, probabil, 
că aceasta este o platformă de jocuri, însă, platforma oferă posibilitatea de a transforma fiecare joc în 
activitate de evaluare. După ce vă personalizați jocul îl puteți transforma în multiplayers game- joc cu mai 
mulți jucători, sau aveți posibilitatea să îl transformați într-un test de evaluare varianta printabilă. 

 Multiplayers game- joc cu mai mulți jucători, este asemănător cu un test kahoot însă, Wordwall oferă 
posibilitatea jucătorilor de a vede atât întrebarea cât și variantele de răspuns. Cum îl putem folosi? Fiecare 
profesor acceseaza platforma Wordwall și își crează un joc (puteți folosi și jocuri gata create). Selectează 
varianta multiplayers iar platforma generează un cod. Elevii accesează plarforma, fără a fi obligați să-și 
facă cont, prin simpla căutare pe google gowordwall, după care selectează join multiplayer. Jocul îl puteți 
folosi atât în sala de clasă cu elevii prezenți fizic la școală, cât și on-line. Atunci când profesorul apasă 
Start, fiecărui jucător/elev îi apar întrebările și variantele de răspuns pe device-ul cu care s-a conectat. După 
fiecare întrebare elevul/jucătorul primește feedback cu răspunsul corect. 

 Faptul că fiecare joc poate fi printat și folosit ca test, fișă de lucru este un motiv în plus pentru a 
recomanda această platformă educațională.  
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IMPORTANŢA EVALUĂRII ONLINE. 

METODE, TEHNICI ŞI STRATEGII APLICATE 
PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII ONLINE 

 
 PROF./PROF. INV. PRIMAR SI PRESCOLAR,  

MACIUCA CARMEN-MARIA 
 
„ În materie de evaluare, singura importantă este reflexia şi experienţa dascălului;  
el singur ştie dacă un instrument sau altul de evaluare îi convine.”1 
  
 Evaluarea este înţeleasă cel mai adesea drept o acțiune complexă care presupune realizarea mai 

multor operații. Printre cele mai importante definiții ale evaluării, sunt cele propuse de Ion T. Radu și 
Adrian Stoica. Ion T. Radu, preciza următoarele: „evaluarea se referă la acea activitate prin care sunt 
colectate, prelucrate și interpretate informațiile privind starea și funcționarea unui sistem, a rezultatelor 
pe care le obține, activitate ce conduce la aprecierea acestora pe baza unor criterii și prin care este 
influențată evoluția sistemului”.2 Pe de altă parte, Adrian Stoica era de părere că „evaluarea școlară este 
procesul de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, a datelor specifice privind evoluția 
și/sau performanța evidențiate în situația de evaluare, de interpretare contextuală a acestor date și de 
elaborare a unei judecăți de valoare cu caracter integrator care poate fi folosită în diverse moduri, 
prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare”.3 

 
TIPURI DE EVALUARE  
 În cadrul procesului de învățământ, în ceea ce privește relația dintre educat și educator, se disting trei 

forme de evaluare: evaluarea inițială, evaluarea continuă/formativă ( sau evaluarea pe parcursul 
desfășurării programului de instruire) și evaluarea finală/ de bilanț.  

 Evaluarea inițială, se realizează la începutul unui program de instruire și are rolul de a stabili nivelul 
de pregătire al elevilor în momentul respectiv. Cu alte cuvinte, ea reprezintă una dintre premisele 
programului de instruire. 

 Evaluarea continuă/formativă (sau evaluarea pe parcursul desfășurării programului de instruire), 
este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului de instruire, realizată pe secvențe mai mici. 

 Evaluarea finală/ de bilanț se referă la măsurarea/ aprecierea/ decizia activităților didactice efectuate 
de către cadrele didactice a rezultatelor la care au ajuns elevii. 

 
PLATFORME, APLICAŢII ŞI INSTRUMENTE DIGITALE DIN MEDIUL ONLINE 
 În ceea ce priveşte evaluarea în online, putem distinge mai multe instrumente digitale care pot înlesni 

transmiterea de informaţii în timp real. Printre cele mai folosite platforme utilizate de cadrele didactice sunt 
ZOOM, GOOGLE CLASSROOM, TEAMS, GOOGLE MEET, etc. Zoom este platforma de ore online cea 
mai utilizată de profesori deoarece se pot crea conturi gratuite. Google Meet este o aplicaţie care poate fi 
accesată de pe un cont de gmail şi, asemenea platoformei Google Classroom, sunt disponibile prin 
browser-ul Google Chrome. Pe lângă aceste platforme, cadrele didactice folosesc cu succes aplicaţiile 
Skype sau WhatsApp. Acestea sunt aplicaţii de comunicare instant prin video şi chat, unde se poate accesa 
prin crearea unui link de întâlnire.  

 Un instrument digital important în evaluarea online este KAHOOT. Cu ajutorul lui, profesorul 
creează teste interactive pentru elevi pe diferite teme de lucru. Testele pot fi rezolvate de elevi de pe 
desktop, smartphone sau tabletă iar rezultatele finale sunt vizibile pentru toţi participanţii sub forma unui 
clasament.   

1 Charles Tagliante, L’evaluation, C.L.E.N International, 1991, p.6. 
2 I. T. Radu, Evaluarea procesului didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000, pp. 14-18. 
3 A. Stoica, Evaluara curentă și  examenele.  Ghid pentru profesori, Editura ProGnosis, București, 2001, p. 10. 
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EVALUARE ORALĂ ONLINE VS. EVALUARE SCRISĂ ONLINE 
 Evaluarea în online se poate realiza prin probe orale şi probe scrise. În ceea ce priveşte evaluarea 

online prin probe orale, ea poate fi făcută cu uşurinţă în mediul online, prin comunicarea de unu la unu 
dintre elev şi cadrul didactic. Elevul poate răspunde cu uşurinţă la întrebările profesorului iar acesta îl poate 
evalua în timp real. Ca metodă didactică folosită în evaluarea orală poate fi metoda conversaţiei. Această 
metodă tradiţională constă în realizarea unui dialog între profesor şi elevi în vederea dezvoltării critice şi a 
imaginaţiei copiilor, verificarea de cunoştinţe şi formarea unor capacităţi intelectuale.  

 Evaluarea online în format scris poate fi realizată prin teste online cu timp determinat pe care elevii 
îl pot completa şi trimite apoi profesorului. Evaluarea se face pe loc, rezultatele putând fi văzute imediat. 
Tot ca evaluare scrisă pot fi luate şi temele pentru acasă ale elevilor sau anumite proiecte cu temă dată; în 
acest caz, proiectul devine o metodă didactică modernă de evaluare a elevului în mediul online. Profesorul 
dă tema elevilor şi precizează o dată limită când acesta poate să încarce tema pe platformă. La un anumit 
număr de teme, cadrul didactic evaluează elevul în funcţie de corectitudinea cu care a lucrat. 

 Chiar dacă începând cu luna martie a acestui an şcoala a căpătat un alt înţeles pentru fiecare dintre 
noi, trebuie să încercăm să asigurăm continuitate procesului instructiv-educativ şi în mediul online. De 
aceea, este foarte important ca evaluarea (iniţială, formativă şi finală) să se facă cel puţin la fel de bine ca 
şi până acum. Nu zice nimeni că este uşor dar nu este imposibil. Ţine de fiecare profesor să aleagă metoda 
potrivită pentru a putea realiza un proces educativ cât mai bun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Charles Tagliante, L’evaluation, C.L.E.N International, 1991. 
2. I. T. Radu, Evaluarea procesului didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 
3. A. Stoica, Evaluara curentă și examenele. Ghid pentru profesori, Editura ProGnosis, București, 

2001. 
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PROIECTUL, O METODA DE EVALUAREA IN ON-LINE 

 
 MACOVEI ȘTEFANIA ALINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,LEONARDO DA VINCI” 
 
 O dată cu noile schimbări din viața noastră vine o nouă provocare pentru cadrele didactice: predarea-

învățarea-evaluarea on-line.  
 Deși nu am fost învățați să facem asta, fiecare dintre noi căutăm să găsim căi diferite, adaptate clasei 

noastre, de a face cât mai eficientă această acțiune. 
 Pot spune că în această scurtă perioadă în care am fost nevoită să mă adaptez noilor condiții impuse 

de pandemie am descoperit că există o varietate de modalități prin care să fac în așa fel încât elevii mei să 
nu resimtă lipsa prezenței fizice de la școală.  

 Internetul pune la dispoziția noastră, a cadrelor didactice, o varietate de platforme/aplicații/programe 
utile în predare și evaluare.  

 Așa cum știm, evaluarea trebuie să fie ca o continuitate a activității de predare-învățare și ea trebuie 
să reflecte ceea ce știu elevii să facă folosind cunoștințele învățate și să fie un proces reglator atât pentru 
cadrul didactic, cât și pentru elevi și pentru ceilalți factori implicați în educația elevilor, părinți, comunitate 
locală, societate în general. 

 Principalele mutaţii produse în evaluarea modernă țin de:  
• trecerea de la evaluarea rezultatelor la evaluarea procesului şi a condiţiilor;  
• reconsiderarea criteriilor de evaluare, în centru fiind raportarea la competențe generale, specifice, 

obiective curriculare, dar şi luarea în calcul şi a altor indicatori ca de exemplu: conduita, atitudinile, gradul 
de încorporare a unor valori;  

• diversificarea formelor şi mijloacelor de evaluare şi ridicarea calităţii instrumentelor de evaluare în 
vederea realizării unui grad cât mai înalt de obiectivitate a evaluării; extinderea folosirii testului 
docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, a unor metode de evaluare a achiziţiilor practice;  

• extinderea evaluării asupra întregii personalităţi e elevilor şi asupra tuturor aspectelor educative ale 
activităţii şcolare; cuprinderea în evaluare şi a altor elemente ale spaţiului şcolar (competenţe relaţionale, 
comunicaţionale, disponibilităţi de integrare socială);  

• antrenarea elevilor la autoevaluare şi la interevaluare; transformarea lor în parteneri reali ai 
profesorului. 

 Procesul de învățământ,respectiv instruirea, adesea depinde de felul în care este proiectată și aplicată 
evaluarea. 

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat colectivului de elevi pe care îl avem. Provocarea pentru cadrele didactice 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.  

 Consider că evaluarea sub formă de PROIECT este o modalitate foarte eficientă prin care putem să 
observăm dacă predarea-invățarea a avut efectul pe care ni l-am dorit. 

 Prin intermediul proiectului, elevii sunt puși în situația de a colabora, de a folosi cunoștințe din 
diverse domenii și de a face conexiuni între acestea. 

 Evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiunini și are la 
bază activități mai ample de investigare.  

 Proiectul presupune definirea şi înţelegerea sarcinii, eventual şi începerea acesteia cu întreg 
colectivul de elevi, după care se continuă acasă pe parcursul câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevii 
lucrează individual și în echipe de lucru și se consultă permanent cu cadrul didactic. Acesta se încheie prin 
prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat.  

 Prin intermediul proiectului cadrul didactic poate aprecia/nota elevii la mai multe discipline, în 
funcție de pentru modul de lucru, de modul de prezentare, şi/sau de produsul realizat. 
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 Un astfel de proiect ar putea fi ,,Iubind natura, asigur viitorul planetei !”, ce poate fi realizat la clasa 
a III-a, din dorinţa de o forma elevilor o gândire şi un comportament ecologic, prin angajarea lor în acţiuni 
concrete de explorare.  

 Prin acest proiect voi urmări ca elevii: 
- sǎ identifice aspecte ale lumii vii din mediul înconjurator apropiat şi îndepǎrtat; 
- sǎ se informeze asupra diversitǎţii lumii plantelor şi animalelor; 
- sǎ se obişnuiascǎ sǎ ocroteascǎ plantele şi animalele din mediul înconjurător apropiat; 
- să înţeleagă importanţa protejării mediului înconjurător; 
- să înveţe cum să protejeze natura. 
 Proiectul se va derula pe durata câtorva săptămâni şi va antrena toţi elevii clasei, care vor fi împărţiţi 

în echipe în cadrul cărora elevii care vor primi sarcini precise precum:  
•  consultarea de reviste, publicaţii, lecturi literare şi ştiinţifice, ilustraţii cu plante şi animale, 

întocmirea unor fişe despre lumea vie ; 
•  urmărirea unor emisiuni TV şi consemnarea curiozităţilor despre plante şi animale ; 
•  îngrijirea plantelor ornamentale din casă; 
•  observarea încolţirii unor semințe de grâu, fasole şi a creşterii plantelor ; 
•  îngrijirea animalelor de casă ; 
•  hrănirea păsărelelor rămase pentru iarnă în ţară ; 
•  realizarea unor compuneri/ poveşti/ poezii despre plante şi animale. 
 Se pot folosi şi notiţe luate de elevi în urma vizitei on-line la Grădina Zoologică. 
 Prin acest proiect pot să notez elevii la discipline precum: Științe ale naturii, Limba română, Arte 

vizuale și abilități practice, Educație civică. 
 Dintre produsele proiectului ce pot fi realizate de elevi și notate pot enumera : 
• realizarea unui power point despre plante/animale  
• constituirea unei culegeri de texte în versuri şi în proză care să oglindească lumea vie, aşa cum a 

fost ea surprinsă de scriitori; 
• culegere de creaţii proprii ; 
• afişe pentru sensibilizarea colegilor cu privire la necesitatea unui comportament ecologic;  
• lucrări realizate în orele de arte vizuale și abilități practice folosind tehnici și materiale și modalități 

de lucru diferite, etc. 
 Ca avantaje ale utilizării ale acestei metode de evaluare pot enumera: 
• plăcerea elevilor de a lucra la realizarea proiectelor propuse de mine sau de ei; 
• creativitatea pe care o implică realizarea proiectului; 
• faptul că elevii nu mai resimt acea ,,teamă” de evaluare;  
• poate fi utilizat și sincron, dar și asincron, în toate cele trei scenarii în care putem funcționa ; 
• pot fi notați toți elevii la mai multe discipline de învățământ. 
 Indiferent de metoda de evaluare folositǎ, aceasta trebuie sǎ aibǎ un caracter stimulator. Ea nu trebuie 

sǎ-i inhibe pe elevi, sǎ-i demotiveze, ci dimpotrivǎ sǎ-i încurajeze şi sǎ-i stimuleze sǎ înveţe mai bine. 
 În mod obişnuit, evaluarea trebuie înţeleasǎ ca o modalitate de ameliorare a predǎrii şi învǎţǎrii, de 

eliminare a eşecului şi de realizare a unui progres constant în pregǎtirea fiecǎrui elev. 
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PLANIFICARE GRUPA MICĂ ,,B’’ STEP BY STEP 

 
GRĂDINIȚA P.P.NR. 14 ARAD 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR :ȚIFREA DOINA, MADOȘA RAMONA 
 
SĂPTĂMÂNA: 09-12iunie 2020  
  
,,Ce stiu si ce pot sa fac!” –EVALUARE FINALĂ 
 
COMPORTAMENTE:  
 
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, musicale 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 SEMNĂTURA 

 
 
 
 
0 9 iunie 
(Marți) 

 
 
8,00-9,00 
 
 
9,00-11,00 
 
 
 
 
11,00-13,00 

ADP – Întâlnirea de dimineață, activitate individuală 
de explorare a unui subiect de care este interest copilul 
,,Chiar dacă somnul nu trece, eu ma spăl cu apă rece” 
 
ALA 1: Joc de masa : “ Cui îia parține ?” 
 Artă : Colorare : “ Personajul preferat “ 
 
ADE : DȘ :”Micii campioni”– activitate matematică 
(joc didactic) 
 DEC : “ Celmai bun solist “- educație muzicală( 
cântec) 
 
 
ALA 2:Jocdistractiv: ,,Ștafeta personajelor” 
 
ADP – Deprinderi specific servirii mesei și îngrijirii 
personale (accent mare pe igienă) 
 

 
 
 

 13,00 – 16,00 
  
  
16,00 – 17,30 
  
  
 
 
17,30 - 18,00 

ADP – Activități de relaxare și deprinderi specific 
îngrijirii personale 
(accent mare pe igienă) 
 
ARD – ,,Cel mai bun recitator!” (concurs poezii) 
Artă: ,,Personaje din poveste” : colorare 
AR - „Cursa personajelor” – joc de mişcare 
 
ADP – Activitate individuală de explorare a unui 
subiect de care este interest copilul; deprinderi specific 
îngrijirii personale ( accent mare pe igienă) 

 
 
 
 

 
 

 
 
8,00-9,00 
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10 iunie 
(Miercuri) 

 
 
 
9,00-11,00 
 
 
 
 
 
11,00-13,00 

ADP – Întâlnirea de dimineață, activitate individuală 
de explorare a unui subiect de care este interest 
copilul: ,, Mă păstrez curat” 
 
ALA 1: Știință: “ Rezolvă repede și bine !” 
Construcții : “ Grădinița mea !” 
 
 ADE:DLC : “Am învățat în grupa mică”( joc 
didactic) 
 DPM : “ In excursie “( săritura în lungime) 
ALA 2:Joc de atenție: ,,Găsește pensula!” 
 
ADP – Deprinderi specific servirii mesei și îngrijirii 
personale (accent mare pe igienă) 

 13,00 – 16,00 
  
  
 
16,00 – 17,30 
  
  
 
 
17,30 - 18,00 

ADP – Activități de relaxare și deprinderi specific 
îngrijiriip ersonale (accent mare pei gienă) 
 
ARD – ,,Ce ştii despre animale, pasari, plante ? ’’ 
 ,, A venit vara ’’: colaj 
AR - „Înoată, înoată” – joc distractiv 
 
ADP – Activitate individuală de explorare a unuis 
ubiect de care este interest copilul; deprinderi specific 
îngrijirii personale (accent mare pe igienă) 

 

 
 
 
11iunie 
 (Joi) 

 
8,00-9,00 
 
 
 
9,00-11,00 
 
 
 
11,00-13,00 

ADP – Întâlnirea de dimineață, activitate individuală 
de explorare a unui subiect de care este interesatc 
opilul ,,Ne spălăm pe mâini cu apă și săpun.” 
 
ALA 1: Bibliotecă: ,,Anotimpurile” elemente 
specifice (citire de imagini ) 
Joc de masă: „Din jumătăți-întreg” 
 
ADE : DȘ: “ Denumește ce-ți arat !” (cunoșterea 
mediului -joc didactic) 
DEC : “ Baloanecolorate “ ( dactilo-pictură) 
 
ALA 2:Jocuriînaer liber 
 
ADP – Deprinderi specific servirii mesei și îngrijirii 
personale (accent mare pe igienă) 

 
 

 13,00 – 16,00 
  
  
 
16,00 – 17,30 
  
  
 
17,30 - 18,00 

ADP – Activități de relaxare și deprinderi specific 
îngrijirii personale ( accent mare pe igienă) 
 
ARD – Modelaj: ,,Tema la alegere ” 
 ,,Sportivii la concurs”  
 
AR - Jocuri distractive înaer liber  
 
ADP – Activitate individuală de explorare a unui 
subiect de care este interest copilul; deprinderi specific 
îngrijirii personale ( accent mare pe igienă)  
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12iunie 
(Vineri)  

 
 
8,00-9,00 
 
 
9,00-11,00 
 
 
 
11,00-13,00 

ADP – Întâlnirea de dimineață, activitate individuală 
de explorare a unui subiect de care este interest copilul 
 
ALA 1: Construcții: “ Parcul cu flori “ 
Joc de rol : “ De-a ecologiștii “ 
 
ADE – DLC : “Recită corect ! ”(educarea limbajului) 
 DOS : “ Mingea colorată” ( activitate practică) 
 
ALA 2 – Joc distractiv: ,,Ocolim obstacolele”  
ADP – Deprinderi specific servirii mesei și îngrijirii 
personale (accent mare pe igienă) 

 
 

 13,00 – 16,00 
  
  
 
16,00 – 17,30 
  
  
 
17,30 - 18,00 

ADP – Activități de relaxare și deprinderi specific 
îngrijirii personale (accent mare pe igienă) 
 
ARD – ,,Identifică drumul corect” – labirint 
- “Ce mai știi din ce ai învățat?” – joc didactic  
AR - „Sari ca o broscuță” – joc distractiv 
 
ADP – Activitate individuală de explorare a unui 
subiect de care este interest copilul; deprinderi specific 
îngrijirii personale ( accent mare pe igienă) 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

PROF. MAGNE MIHAELA CATALINA, 

 ȘCOALA GIMNAZIALA VALEA-SEACA, STRUCTURA TOPILE, JUD. IAȘI 
 

Componentă importantă a procesului educativ, evaluarea oferă informații despre progresul elevilor și 

este parte din experiența învățării. Profesorii trebuie să aibă o imagine clară asupra gradului în care elevii 

reușesc să atingă obiectivele de învățare, iar nota pe care aceștia o primesc la finalul unei evaluări, trebuie 

să reflecte atât înțelegerea și dobândirea competențelor vizate, cât și nivelul lor de efort. În contextul 

învățării la distanță, instrumentele de evaluare online, de natură formativă sau sumativă, îi oferă 

profesorului posibilitatea de a identifica lacunele elevilor sau ale metodelor și strategiilor folosite. 

Evaluarea online trebuie să respecte aceleași principii de fiabilitate, flexibilitate și echidistanță ca și 

evaluarea tradițională și, în general, folosește multe dintre strategiile evaluării față în față. Se schimbă însă 

contextul în care se desfășoară, interacțiunea dintre elev și evaluator, procesele de administrare și colectare 

a datelor. Astfel, provocarea majoră pentru profesori este de a înlocui documentul Word folosit în mod 

tradițional pentru evaluare cu un document electronic și de a folosi tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să 

devină autonomi în învățare, să dobândească acele competențe care îl vor ajuta să învețe pe tot parcursul 

vieții, să se adapteze la schimbările care sunt inerente.  

În cadrul orelor de limba și literatura română, evaluarea în mediul online se poate desfășura sub mai 

multe forme: participarea la discuții online pe diferite teme, publicarea prezentărilor elevilor, quiz-uri și 

întrebări online, teste online (structurate, cronometrate). Pentru aceasta profesorii au la dispoziție diferite 

aplicații, printre care am putea aminti : quizziz.com, Wordwall, LearningApps sau Google Drive cu ajutorul 

cărora se pot crea teste, fișe de lucru, lecții interactive. Am observat că elevii sunt foarte receptivi atât la 

lecțiile interactive pe platformele educaționale, cât și la evaluările prin diferite tipuri de teste. Faptul că 

rezultatele sunt uneori imediate îi stimulează, iar posibilitatea de a reface testul de câte ori este nevoie îl 

transformă din instrument de evaluare în instrument de învățare. 

Deși este un proces dificil, și profesorii și elevii trebuie să se adapteze la „ școala online ”, să utilizeze 

orice instrument de lucru pe care platformele educaționale le pun la dispoziție, astfel încât obiectivele vizate 

să fie atinse. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNUL ONLINE 

 
 PROF. INVȚ. PREȘ. MAHU FELICIA 

 
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.  

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… 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 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? 
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 
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. 
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.  
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 
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sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator:  

 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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• 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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HTTPS://QUIZIZZ.COM/, UN SITE INDRAGIT DE ELEVI ȘI PROFESORI 

 
PROFESOR MAIER ANCA 

 
Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Petroșani, unitatea de învățământ la care predau limba engleză, 

desfășoară cursurile în sistem hibrid. Astfel, clasele sunt împărțite în două grupuri, alternând cu frecvență 
săptămânală școala clasică cu cea on-line. În acest context, este dificilă derularea activității de evaluare în 
mod simultan prin mijloace clasice (teste scrise), astfel încât să fie eliminate orice suspiciuni de fraudă. În 
aceste condiții, am utilizat un instrument de evaluare on-line, care să îmi permită transmiterea simultan a 
itemilor și stabilirea unui interval de timp pentru transmiterea fiecărui răspuns, astfel încât elevii care 
participă la cursuri on-line să nu aibă posibilitatea de a se consulta între ei. Instrumentul de evaluare utilizat 
de mine este https://quizizz.com/ și este un website care permite elaborarea de teste tip grilă, sau cocursuri 
între elevi, astfel promovând competiția, dar în sens pozitiv. Site-ul oferă mai multe posibilități de 
personalizare a acestora, astfel încât să fie asigurat un proces de evaluare obiectiv și totodată atractiv pentu 
elev, prin adăugarea unor funcții suplimentare.  

Astfel, după elaborarea itemilor, se setează un timp limită pentru a alege răspunsul corect, iar 
întrebările și ordinea răspunsurilor sunt diferite pentru fiecare elev în parte, acestea fiind amestecate 
automat, pentru a limita posibilitatea de fraudă. pentru a face testele mai atractive, există posibilitatea de a 
selecta o serie de animații prin care elevii să fie felicitați pentru răspunsurile corecte.  

Totodată, se poate da aparența unui joc, prin selectarea unor powerup-uri. Rolul acestora este de a 
recompensa și de a stimula elevul, oferindu-i posibilitatea de a câștiga, în urma selectării unor raspunsuri 
corecte în serie, diferite elemente ajutătoare (eliminarea unui răspuns care este greșit din listă, posibilitatea 
de a relua o întrebare la care a răspuns greșit, etc). Spre deosebire de metodele de evaluare clasice, acest 
instrument oferă posibilitatea elevului de a observa, în timp real, și progresul colegilor săi, astfel că se 
crează și o competiție între aceștia, ceea ce face acest mod de evaluare și mai atrăgător. 

Am folosit acest site cu elevii din clasa a 9-a, prfilul filologie engleză intensiv. Grupa de 15 elevi au 
primit provocarea cu entuziasm, s-au logat pe platforma, primind pe google classroom, platforma 
educațională cu care lucrează liceul, următorul link 
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19hJhF4mhgalVSYbugq9uieBJ4UgSM6FO1ECjnQI4BZ1PN
H3v%252FhfguL?gameType=solo  
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La final s-au afisat rezultatele 

 
După cum se vede din descrierea, acest instrument este atrăgător pentru elevi, creând aparența unu 

joc, dar are o serie de caracteristici foarte utile și pentru profesori, prin generarea unor statistici legate de 
modul în care aceștia au performat. Aceste funcționalități permit profesorului să își adapteze activitatea de 
predare ulterioară.  
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. IN INV. PRESCOLAR, MAIOR SAROLTA 

 
Educația reprezintă un ansamblu de metode și de măsuri sistematice și organizate ce au drept scop 

formarea și dezvoltarea individului prin însușirea conținuturilor intelectuale, morale, fizice specifice unei 
societăți și culturi. Educația poate fi astfel considerată deopotrivă un proces și un produs al activităților 
întreprinse în aceste sensuri, activități care se pot desfășura formal, informal sau nonformal. 

 Predarea și învățarea la distanță pot lua numeroase forme în ceea ce privește structura utilizată, timpii 
și mijloacele media. Putem, astfel, vorbi despre învățare îmbogățită tehnologic, învățare cu suport 
multimedia, instruire asistată de calculator, medii de învățare virtuale etc.  

 În ceea ce privește durata sesiunilor și a activităților, acestea trebuie să țină în primul rând de 
particularitățile dezvoltării psihocognitive ale cursanților. Cu cât mai mică este vârsta elevului, cu atât mai 
mică este și capacitatea sa de atenție, astfel că recomandările pornesc în primul rând de la necesitatea 
personalizării referitoare la managementul timpului.  

 Metoda reflecției personale poate fi aplicată atât în format adaptat offline (prin fișe de lucru 
individuale), cât și în format online, în timpul oricărui tip de activitate realizată și pe marginea oricărui tip 
de subiect. Este o metodă didactică bazată pe limbaj și pe dialog intern care presupune utilizarea gândirii 
în mod activ în direcția structurării informațiilor și a elementelor experienței educative. Avantajele acestei 
metode constau în faptul că cimentează păstrarea conținuturilor în forurile de termen lung ale memoriei, 
precum și că promovează dezvoltarea gândirii critice și evaluative, sintetice și analitice a copiilor. Este, 
totodată, o metodă ce promovează implicarea activă, atentă și conștientă a elevului în activitatea realizată, 
facilitând astfel participarea conștientă și responsabilă. 

 Metoda punctelor cardinale si a cubului se referă la structurarea activităților în funcție de o serie de 
repere prestabilite și la care activitatea didactică încearcă să răspundă. Aceste criterii de organizare a 
activității se pot referi la:  

• Abilitarea informațională / cognitivă;  
• Abilitatea comportamentală / socială; 
 • Abilitarea intrapersonală / emoțională; 
 • Abilitarea practică / motrică. În funcție de aceste patru repere, se vor alege activitatea și modalitatea 

cele mai potrivite prin intermediul cărora un subiect sau altul va fi prezentat copiilor. De asemenea, mai 
pot fi luate în calcul și variantele teoretic vs. practic ; activitate independentă vs. activitate de grup. 

 Avand platforma Google Classroom la indemana, respectiv o larga sursa de inspiratie in lumea 
virtuala a internetului,consider ca fiecare dascal poate sa realizeze sugestii de activitati/activitati, care sa 
fie realizabile cu ajutorul parintilor si care sa aduca rezultate cat mai bune. 
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EVALUAREA ONLINE IN GRADINIȚA 

 
PROF. MALINAȘ ADRIANA IULIA 

 
 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și 

aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic. 
 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. 

 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. 
 Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în desfășurarea 
procesului didactic, se conturează utilizarea în învățământul preprimar a următoarelor tipuri de evaluare: 

• Evaluarea inițială; 
• Evaluarea sumativă; 
• Evaluarea formative - continuă. 
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. 

 Având în vedere situația actuală în care ne aflăm, toți pașii evealuării trebuie să îi realizăm online.. 
Dacă la ciclurile gimnaziale și liceale evaluarea este mai simplă folosind diferite jocuri sau prin realizarea 
de chestionare online, la nivel preșcolar este aproape imposibil. Spun asta din propria experiență, unde nu 
știm exact dacă sarcina dată a fost realizată de către copil sau de către părinte, dacă au parcurs pașii lecției 
transmise, De cele mai multe ori se întâmplă ca zilnic să ne ofere răspunsuri la activitățile trimise aceeași 
copii, asfel noi, cadrele didactice putem să realizăm evaluarea doar pentru o parte din copii și nici măcar 
nu știm 100% dacă rezultatele sunt ale preșcolarului sau ale părintelui.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLIN 

 
 PROF. MALUREANU CORINA VASILICA 

 LICEUL TEHNOLOGIC RACHITOASA, JUD. BACAU 
  
 Conform Dicționarului explicative al limbii române a evalua înseamnă ”a determina, a stabili preţul, 

valoarea, numărul, cantitatea, a aprecia, a calcula, a socoti etc. ” 
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). 

 Referitor la evaluarea didactică, 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 cunoștinţe 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 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. 

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio sau pur și simplu 
camerele web în grupurile de Google meet, Skype sau Zoom, în care elevul evaluat 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 on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, dar 
ele trebuie să fie adaptate fiecărei discipline şi clase de elevi. 

 
 
Bibliografie: 
Albu, M., 2000, Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 
Bocoş, Muşata,2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană,  
Oprea Crenguţa,2009, Strategii didactice interactive, EDP, București 
Sitografie: 
https://www.slideshare.net 
http://www.rasfoiesc.com 
http://www.didactic.ro  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE PENTRU INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. MANDICI ALEXANDRA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE SUS, JUD. SUCEAVA 
 
Nu mai putem spune că ne uimește situația în care se regăsește școala românească în anul 2020. Cred 

că ar trebui să trecem deja de orice stare precum revolta, neputința, epuizarea sau frustrarea față de tot ceea 
ce se întâmplă astăzi. Spun că trebuie să trecem de aceste stări, nu pentru că nu ar fi valide, nu pentru că n-
am fi îndreptățiți să le avem sau pentru că nu ne copleșesc zilnic, ci pentru că trebuie să găsim soluții reale 
pentru a salva ce se mai poate din ceea ce înseamnă educația copiilor noștri.  

Avem la dispoziție numeroase resurse educaționale moderne ce se pretează pentru educarea online și 
în același timp ne oferă posibilitatea să ne desfășurăm activitatea cât mai aproape de ceea ce ne propunem. 
Problema apare în momentul în care ne dorim să realizăm evaluarea cât mai obiectivă a activității elevilor 
noștri și a nivelului de cunoștințe dobândit. În acest sens am aplicat câteva metode/tehnici pe care le-am 
considerat potrivite. 

Platforma asq.ro oferă posibilitatea cadrelor didactice să realizeze evaluarea în mediul online într-un 
mod pe care eu îl consider benefic atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Există avantaje pentru 
profesori deoarece: 

- Activitate în timp real: în timp ce elevii dintr-o clasă au aplicația deschisă, profesorul poate vedea 
de pe telefonul său la ce lucrează fiecare, și detaliat, unde greșește fiecare; 

- Teste: testează elevii direct din aplicație și nu trebuie să mai corecteze pentru că nota este calculată 
automat pe baza baremului; 

- Lucrează diferențiat, în timpul unei ore pot da sarcini diferite elevilor, ajutându-i astfel pe cei cu 
lipsuri să recupereze ritmul; 

- Varietatea de materiale: pe lângă materialele deja existente în aplicație, pot crea propriul conținut, 
exerciții și teste, disponibile doar elevilor săi; 

- Teme: se dau teme elevilor direct din aplicație. Aceștia vor primi notificare în contul lor cu 
sarcinile ce trebuie rezolvate și timpul limită. 

Avantajele pentru elevi: 
- Recompense: învățând, își cresc nivelul, obțin medalii, puncte și premii virtuale; 
- Colegialitate: își pot vedea colegii din clasă în aplicație; 
- Studiu interactiv: lucrează de unul singur, în ritmul său, la orice lecție, are la dispoziție explicații 

video, exerciții, jocuri, exemple, teste; 
- Jocuri: intră în competiții cu mai mulți utilizatori, câștigând puncte și avansând în nivel; 
- Progres: urmărește-ți evoluția și află cât la sută mai are până stăpânește o noțiune, un capitol sau 

o întreagă materie. 
- Teme: rezolvă pe aplicație temele primite de la profesorii săi 
De asemenea, și părinții pot fi implicați în activitatea școlară online cu ajutorul aceste aplicații având 

posibilitatea să: 
- Urmărească în timp real pe aplicație evoluția, sarcinile și activitatea copilului său; 
- Primească instant notificări pe SMS sau email cu notele obținute în aplicație, cu temele nou 

adăugate sau nerezolvate; 
- Citească observațiile notate de profesori și să comunice cu aceștia; 
Consider că mi-a fost un real folos accesarea acestui tip de aplicație pentru realizarea testelor de tip 

grilă în vederea aplicării testelor formative în perioada în care ne-am desfășurat activitatea online. Cel mai 
mare impediment a reprezentat, și încă mai reprezintă la ora actuală, lipsa mijloacelor tehnice necesare 
școlii online. Mulți dintre elevi nu au avut dispozitive la începutul perioadei și ulterior ne-am confruntat cu 
încă o problemă: necesitatea mai multor dispozitive simultan în aceeași familie. La acest aspect se pare că 
încă nu s-au gândit cei care ne solicită să lucrăm și online conform orarului. Cu ajutorul acestei aplicații am 
reușit să realizez evaluarea elevilor care au putut rezolva grilele nefiind presați de problema conectării la 
un anumit interval orar.  
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Vă atașez câteva imagini pentru a observa modalitatea prin care aplicația vine în sprijinul profesorilor, 
elevilor și părinților.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRESC. MANEA TUDORITA 

 GRADINITA CU P. P. NR. 1 BRAILA 
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cunoştinţelor dobândite,valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind 
soluţii de perfecţionare a actului didactic.Evaluarea in invatamantul 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 finala. 

Tehnologia asigura o comunicare eleganta dar...poate inlocui acea comunicare fata in fata? Incercam 
sa le transmitem copiilor mesajul de normalitate si educatie in orice conditii. Invatarea online este o 
provocare atat pentru educatoare cat si pentru copii. Avem nevoie de interactiunea noastra traditionala sau 
putem sa ne adaptam cu adevarat unor activitati care la prima vedere par lipsite de suflet? In aceasta 
perioada de invatare online, elemente de comunicare interumane se pot pierde usor. Dar ea este utila in 
conditiile de astazi, cand trebuie sa ne adaptam. Noi le transmitem copiilor teme pe grupul creat pe 
Facebook, iar parintii trimit fotografii si mici filmulete pe acelasi grup. Si fireste noi oferim feedback 
fiecarui copil in parte. Acest lucru ii motiveaza pe copii si ii antreneaza, intr un mod fericit, in toate 
activitatile de acest gen. Asadar, in vremuri exceptionele, invatarea online devine o solutie viabila.Părinții 
sunt aliații nostri, deci trebuie sa le spunem cum ne pot ajuta (de exemplu, să fie disponibili pentru a-i ajuta 
pe cei mici dacă au probleme tehnice, să-i încurajeze pe copii să ia parte la activități, să repete și să se miște 
etc.) 

Potrivit cercetărilor de specialitate, evaluarea implică anumite tipuri de comportamente, atât din 
partea educatoarei, cât şi din partea preşcolarului.În ceea ce priveşte educatoarea, aceasta nu trebuie să 
sancţioneze preşcolarul, ci să semnaleze erorile şi să-l incite la corectarea lor. Nu trebuie luat în considerare 
numai produsul învăţării, ci şi drumul parcurs de preşcolar în învăţarea cunoştinţelor.Preşcolarul, la rândul 
său,prin intermediul evaluării, îşi învinge dificultăţile, îşi formează controlul şi autocontrolul în ceea ce 
priveşte autoperfecţionarea. Evaluarea trebuie să fie completă, continuă și corectă, 

 Metoda de evaluare este o cale prin care educatoarea ofera copiilor posibilitatea de a demonstra 
nivelul de cunostinte, de formarea diferitelor capacitati testate prin utilizarea unei diversitati de instrumente 
adecvate obiectivului de evaluare propus. Metodele pot fi grupate in doua mari categorii: 1. Metode 
traditionale 2. Metode complementare. Din prima categorie fac parte: - Probele orale - Probele scrise - 
Probele practice. Verificarea orala se poate realiza la gradinita si este de evitat online. Evaluarea prin probe 
practice consta in verificarea unor capacitati sau abilitati. Aceste probe sunt asociate activitatilor de pictura, 
desen, modelaj, constructie, gospodaresti.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. 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 
domeniu, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă copiii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte.Evaluarea interdisciplinara, acest tip modern de apreciere prezinta avantaje pentru 
ambii colaboratori ai demersului 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, 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. 
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Exemple:Domeniul ştiinţă – grupa mijlocie  
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, pătratul din dreptul fiecărui 

enunţ:  
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.  
DLC grupa mare  
„Fata babei şi fata moşneagului”  
Obiectiv:  
- să identifice ideile principale din conţinutul poveştii,  
Item: Lipiti o bulina galbena daca raspunsul este correct si una neagra daca răspunsul este incorect . 
Fata babei era harnică, iar fata moşului era foarte leneşă.  
Baba şi-a alungat fata de acasă.  
Fata moşului s-a întâlnit în drumul său cu o căţeluşă, un păr, o fântână şi un cuptor.  
Fata moşului a ales de la Sfânta Vineri o ladă foarte mare.  
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  
DŞ - grupa mare  
Activitate matematică – Numere naturale  
Obiectiv: să asocieze cifra corespunzătoare numărului de elemente,  
Item: Uneşte fiecare mulţime de obiecte cu cifra corespunzătoare numărului de elemente:  
Pe fişă vor fi desenate:  
2 pere cifra 1  
3 mere cifra 2  
5 prune cifra 3  
4 struguri cifra 4  
1 gutui cifra 5  
DLC – grupa mare  
Obiectiv: să diferentieze forma de singular de cea de plural, a substantivelor date  
Item: Uneşte elementele din dreapta cu cele potrivite.  
1 căsuţă 5 flori  
1 floare  4 steluţe  
1 coş cu fructe  3 căsuţe  
1 steluţă  2 coşuri  
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DLC – grupa mare  
Poezia „Toamna”  
Obiectiv: să redea prin desen termenii lipsă pentru a întregi poezia,  
Item: Completează ce lipseşte:  
„_____________ a pus în pomi (soarele)  
şi dulceaţă şi ________________ (culori)  
În________________ acum găseşti ( livadă)  
Tot ce vrei, tot ce pofteşti:  
___________roşioare, pere aurii, (mere) 
Gutui gălbioare, ____________ brumării. (prune)  
În livada toamnei, toate îşi zâmbesc  
şi parcă te-ndeamnă să vii la cules.  
 
Nimic nu e mai important decât un ”MULŢUMESC”din partea unui părinte şi un ”TE IUBESC”al 

unui copil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Conf. Univ. dr. Aurel Cazacu - „Evaluarea ghid al activității din grădiniță”,Studiu ştiinţific; 
2.Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup- ghid 

metodic, Editura Arves, Craiova, 2006 
3.Oprea, C. L.– „Strategii didactice interactive”, Bucureşti, EDP( 2007)
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STRATEGII DE PREDARE-EVALUARE INTERACTIVĂ 

 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 PROF. INV. PRIMAR MANGHERA MIHAELA 
 
„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, 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 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. 

 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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CUM REALIZAM EVALUAREA IN INVAȚAREA ONLINE? 

 
 PROF. INV. PRIMAR MANOLACHE VERONICA 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI 
 
 În contextul actual învățarea online ,posibilitatea de a desfășura lectii cu ajutorul tehnologiei, a 

dispozitivelor digitale ,reprezintă o cale optimă de a nu întrerupe total actul învățării și de a-i menține pe 
elevi conectați cu școala. Atât transmiterea cunoștințelor, cât și învățarea propriu-zisă și nu în ultimul rând 
evaluarea se realizează cu ajutorul unor metode și tehnici diferite. 

 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. 

 Activitățile online interactive trebuie desfășurate pentru a culege informații despre nivelul pe care l-
au atins elevii în asimilarea și înțelegerea cunoștințelor transmise. Astfel vom selecta metode potrivite 
pentru a crește interesul elevilor pentru materia predată, vom selecta conținuturi adecvate și modalități 
optime de a le transmite pentru a fi înțelese corect. 

 Evaluarea formativă online aduce următoarele beneficii: 
• Contribuie la creșterea performanțelor școlare ale elevilor 
• Facilitează dezvoltarea abilităților de autoreglare(elevii îți pot stabili strategii proprii dev învățare) 
• Crește interesul și motivația pentru disciplina pe care o predăm și elevii devin activi 
 Evaluarea online trebuie efectuată des și este necesar să se ofere un feed-back permanent.  
 Astfel se identifică ce nu au înțeles elevii și totodată sunt încurajați să participe activ, să se implice 

în actul învățării. 
 Ca modalități de evaluare online avem testele online, eseul de un minut( sau de cinci minute), E-

portofoliile și instrumentele Web 2-0. 
1) Testele online trebuie administrate des: o dată sau de două ori pe săptămână. Acestea pot cuprinde 

itemi cu variante multiple de răspuns și alegerea unui răspuns corect ori pot avea itemi la care răspunsul 
poate fi formulat și redactat de elev. 

2) La eseul de un minut elevii trebuie să scrie răspunsul la o întrebare sau mai multe întrebări date. 
3) E-portofoliile cuprind realizările elevilor pe o perioadă mai lungă. Prin acestea se poate urmări 

evoluția elevului, gradul de participare și implicare în rezolvarea sarcinilor propuse. 
4 )Instrumentele Web 2-0 permit crearea de conținut colaborativ. 
 Combinarea acestor metode aduce mai multe beneficii: înlătură monotonia, elevii sunt puși în fața 

unor noi provocări, descoperă modalități de studiu individual și de a-și îmbunătăți performanțele școlare. 
 Evaluarea online este necesară pentru a nu ne izola de educație în contextul actual. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. MANOLE MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,VIRGIL CALOTESCU,, BASCOV 
 
 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 

-Microsoft Teams este un mod de vizualizare foarte facil, de participare activă la orele online, se pot 
efecua și pimi apeluri, se poate partaja ecranul și edita cu ușurință fișiere în timp real. 

– 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. 

– Kinderpedia – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

-Zoom- este lider în comunicare, cu o platformă ușor de folosit pentru conferintele video și audio. 
- Adservio- o aplicție utilă în organizarea și înbunătățirea cu adevărat a rezultatelor la învățătură. 
 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 
 

PIPP, MARAȘOIU FLORENȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALACI 

 
Sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să 

asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 

perioada suspendării cursurilor. 
Dincolo de avantajele evidente, învățarea on-line are și 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, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 

real între profesor și cursanții săi 
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 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. 
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 
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. 

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 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. 
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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. 

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”. 
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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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
ÎNV. MARC AURICA- ȘCOALA GIMNAZIALA CAMPENI, JUD. ALBA 

 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă pentru 
activitatea didactică. Pe de alta parte, între instruire-învaţare-evaluare există o relaţie de intercondiţionare 
reciprocă, fiecare dintre ele realizându-se prin raportare la celelalte. Are un rol reglator, în sensul că 
realizandu-se o investigare permanentă asupra felului în care se desfasoară procesul de instruire, pot fi 
depistate elementele procesului care au generat apariția unor rezultate nesatisfăcătoare. Ea are mare 
importanță pentru toți factorii implicați în educația elevilor: 

• pentru profesor: îi îndrumă cum să-și dozeze materialul, ce trebuie reluat în părți mai mici, evidența 
surselor de eroare, etc. ; 

• pentru elevi: este un indiciu în reglarea efortului de învățare ; 
• pentru părinți: o bază de predicții sau garanție a reușitei în viitor, indiciu pentru acordarea de sprijin. 
Prin evaluare, elevii sunt informați în mod continuu în legatură cu progresele pe care le-au făcut în 

activitatea de instruire, astfel, unii elevi pot dezvolta comportamente prin care pot obține rezultate bune, 
alții pot să înlăture deficiențele care persistau în sistemul lor de pregătire. Primind informatii in mod 
permanent elevii vor deveni mai motivati. 

Verificarea și aprecierea cunoștințelor dobândite de elevi în școală dețin o pondere însemnată în 
munca profesorului la clasă. Pe lângă prezentarea metodelor de predare, pregătirea psihopedagogică trebuie 
să includă și familiarizarea cu tehnicile de examinare și notare. 

E important să fie încurajată și autoevaluarea, care poate să meargă de la autoaprecierea verbală și 
până la autonotare, deoarece: 

- constituie un obiectiv important al activității școlare; 
- devine un mijloc de formare al elevilor 
- se poate realiza încă din învățământul preșcolar. 
- cultivă motivația față de învățătura și atitudinea pozitivă, responsabilă, față de propia activitate. 
- îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obținute și să înțeleagă eforturile necesare pentru atingerea 

obiectivelor stabilite. 
Formarea capacitații de autoevaluare este necesară a fi formată la elev deoarece el trebuie sa aibă 

capacitatea de a-și compara rezultatele cu standardele propuse inițial. Însă, conditia principală pentru o 
bună realizare a autoevaluării este înțelegerea de către elevi a criteriilor de apreciere după care se conduce 
învățarea. 

Din cele enumerate mai sus se poate desprinde cu uşurinţă că evaluarea joacă în procesul de 
învăţământ un rol informativ, dar mai ales formativ, că nu se poate realiza instruire şi educare fără evaluare, 
fără autoevaluare. Prin metodele de evaluare (lucrarea scrisă, referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul, 
observarea sistematică a comportamentului şi activităţii elevului, autoevaluarea) se urmăreşte diversificarea 
controlului activităţii şcolare având ca finalitate formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în mai 
multe domenii. Evaluarea trebuie să stimuleze elevii pentru a-şi ameliora rezultatele, să evidenţieze 
progresul şi nu incapacitatea lor de a realiza anumite cerinţe şcolare. Finalitatea evaluării trebuie să ofere o 
oglindă a nivelului de pregătire a elevului de-a lungul unei perioade de şcolaritate. 

În concluzie, se poate aprecia că, principalele atribuții ale evaluării constau în măsurarea eficienței și 
autoreglarea procesului de învățământ, profesorii putând controla achizițiile școlare, elevii luând cunoștință 
de reușitele și progresele lor, iar comunitatea de a se informa asupra direcției în care evoluează școala și 
orientării tinerei generații. În acest sens, se vorbește despre evaluarea eficienței învățământului, dar este la 
fel de necesar, să fie asigurată eficiența evaluării. Acest ultim aspect are o importanță deosebită, deoarece 
el poate fi cel mai elocvent confirmat prin trecerea de la control/evaluare la autocontrol/autoevaluare, ceea 
ce susține în plan mai larg trecerea de la determinare și tutelă la o autodeterminare motivată permanent. 

Toate atribuțiile evaluării se mențin și în cazul predării online. Ea rămâne la fel de importante și în 
această perioadă. E nevoie și acum de toate informațiile pe care aceasta le furnizează, cât și de valorificarea 
acestora în vederea reglării și autoreglării activității elevului și a cadrului didactic. 
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Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. 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. 

Căutând modalități de integrare a tehnologiei în sarcini și evaluare, avem alegeri multiple, ca: 
– Google Classroom- aici puteți discuta cu elevii – în care 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 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 – cuprinde 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, să avem curaj 
să explorăm și să permitem și 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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MIJLOACE MODERNE DE INVAȚARE-EVALUARE IN CADRUL ORELOR 

ONLINE DE BIOLOGIE 
 

PROF. MARCU DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IULIU HAȚIEGANU,, PANTICEU, JUD. CLUJ 

 
Biologia este o disciplină modernă care ţine pasul cu dezvoltarea tehnicii, cu noile tehnologii, punând 

accent pe individ, ca personalitate distinctă, ca purtător al unei vocaţii proprii.  
Prin diversitatea disciplinei și a caracterului interdisciplinar, biologia vizează apropierea în cel mai 

înalt grad a elevului de aptitudinile sale naturale, necondiţionate pe care caută cu răbdare, să i le cizeleze 
progresiv, să i le conştientizeze, punând accentul pe amplificarea capacităţilor creatoare şi a 
disponibilităţilor pentru invenţie şi inovaţie. 

 Practic disciplina Biologie, prin diversitate ramurilor sale, tratate atât teoretic cât şi practic, îl ajută 
pe elev să-şi găsească înclinaţia, chemarea, aspiraţia, atracţia către un anumit domeniu, într-un cuvânt să-
şi descopere „vocaţia" pentru o anumită activitate. 

Realizarea obiectivelor procesului de invăţământ impune ca necesară, în diferite etape ale învăţării, 
intuirea obiectelor, proceselor, fenomenelor realităţii, fie direct, fie prin intermediul unor substitute, cum ar 
fi prezentarea acestora cu ajutorul calculatorului.  

 Mijloacele de învăţământ reprezintă ansamblul de obiecte, dispozitive, aparate care contribuie la 
desfăşurarea eficientă a activităţii didactice. Ele sunt resurse materiale ale procesului de învăţământ, 
selecţionate din realitate, modificate sau confecţionate în vederea atingerii unor obiective pedagogice. 

Metodele didactice în care se poate integra calculatorul, telefonul, tableta la orele de educație 
tehnologică permit abordarea prin aceste metode. Calculatorul, telefonul, tableta pot fi folosite atât în 
procesul de predare-învăţare cât şi în cel de evaluare, implicit în cadrul tuturor metodelor didactice: 

 - în metodele de comunicare: explicaţia, descrierea - putem transmite informaţii într-un mod adecvat 
şi accesibil cu ajutorul calculatorului,tabla interactivă realizând diverse prezentări în Power Point, Prezi, 
Padlet, Classroom acestea fiind valabile pentru toate lecţiile de educaţie tehnologică; 

 - învăţarea prin descoperire – este o strategie complexă de predare-învăţare care oferă elevilor 
posibilitatea de a dobândi cunoştinţele prin efort personal, independent. Astfel se poate prezenta o imagine 
cu ajutorul calculatorului-videoproiectorului, tabla intercactivă, provocându-i pe aceştia să descopere 
diverse fenomene, procese etc; De exemplu la clasa a VI- a, tema: ,,Alimentația sănătoasă,,, se prezintă mai 
multe imagini pe care elevii le vor ientifica. 

 - modelarea – reprezintă modalitatea de studiu, a unor obiecte, fenomene, procese etc. Prin 
intermediul unor copii materiale şi ideale ale acestora, denumite modele, capabile să evidenţieze 
(reproducă) caracteristicile esenţiale ale realităţii studiate, sau să ofere informaţii despre acestea.  

De exemplu la clasa a V-a, tema ,,Ocrotirea naturii ,, se pot prezenta diferite filmuleţe preluate de pe 
youtoube care prezintă modalități de protejarea a mediului; 

 - problematizarea – modalitatea de a crea în mintea elevului o situaţie conflictuală intelectuală 
pozitivă, determinată de necesitatea cunoaşterii unui obiect, fenomen, proces etc. Specificul metodei constă 
în faptul că profesorul nu comunică pur şi simplu, ci îi pune pe elevi în situaţia de a descoperi, în urma 
creării unei situaţii problematice. De exemplu la clasa a V-a, tema:,, Ecosistemele,, după un studiu în natură, 
elevii au posibilitatea cu ajutorul calculatorului să realizeze virtual mai multe tipuri de ecosisteme, sau să 
construiască diverse machete. 

 - metoda eleborării proiectelor – utilizată individual sau în grup, poate fi uşor îndeplinită atunci 
când elevii au la dispoziţie calculatorul, telefonul, tableta unde folosind Internetul pot găsi diverse 
informaţii utile. De exeplul la Opționalul Educație pentru sănătate - clasa a VII- a Proiectul ,, Catalogul 
fructelor și legumelor,, 

 
 - studiul de caz – este o modalitate de a analiza o situaţie specifică, particulară, reală sau ipotetică, 

modelată sau simulată, care există sau poate să apară într-o acţiune, fenomen, sistem etc. de orice natură, 
denumit caz, în vederea studierii sau rezolvării lui, în raport cu nevoile înlăturării unor neajunsuri sau a 
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modernizării proceselor, asigurând luarea unor decizii optime în domeniul respectiv. Tema studiului de caz 
poate fi prezentată cu ajutorul calculatorului pentru eficientizarea timpului alocat spre exemplu la clasa a 
VI- a, tema: ,,Alimentația sănătoasă ,, – studiu de caz: Cum facem cumpărăturile astfel încât să avem o 
alimentație sănătoasă? 

 Pentru evaluare – folosind calculatorul se pot crea diverse teste care să fie atractive pentru elevi şi 
care să sesizeze imediat răspunsurile greşite. Se pot folosi aplicații precum, Kahoot, Quiz. 

Avantaje şi dezavantaje în utilizarea calculatorului, telefonului, tabletei ca mijloc de învăţământ. 
Avantaje: 
- stimularea capacităţii de învăţare inovatoare adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 
- posibilitatea de a dirija învăţarea unui număr mare de elevi;  
- consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică; 
- întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 
- stimularea gândirii logice şi a imaginaţieie; 
- dezvoltarea culturii vizuale; 
- formarea deprinderilor practice utile; 
- asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în 

funcţie de secvanţa anterioară; 
- facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 
- determină o atitudiner pozitivă a elevilor faţă de disciplina biologie; 
- elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoie să reţină 

cantităţi uriaşe de informaţii. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are 
nevoie; 

 
Dezavantaje: 
- necesită un volum mare de muncă şi mult timp pentru elaborarea lecţiilor de către profesor; 
- poate produce afecţiuni fizice şi psihice ale organismului; 
- uneori împiedică elevul să-şi dezvolte capacităţile creatoare; 
Rolul profesorului nu poate fi suplinit de calculator, echipamentul electronic fiind un mijloc prin care 

educatorul îşi poate etala măestria în activitatea didactică. Cadrul didactic este cel care ghidându-se după 
experienţa şi cunoştinţele sale, stabileşte momentul şi modul în care se face uz de această metodă. Prezenţa 
profesorului în momentul aplicării instruirii asistată de calculator este discretă, dar esenţială. 
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 ACTIVITATEA DE EVALUARE ONLINE IN GRĂDINIȚĂ 

 
 PROF. MARCUȚ ANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ORADEA 
 
 Activitațile de bază ale procesului de invățământ sunt predarea, învățarea și evaluarea, activități ce 

se află intr o strânsă relație de interdependență continuă și necesară, alcătuind o unitate organică contopindu 
se intr un singur act. 

 Predarea reprezintă acțiunea de “transmitere de cunoştinţe”, desigur, printr-un gen specific de 
comunicare – comunicarea pedagogică cu scopul de a produce modificări în comportamentul copiilor. 

 Învățarea reprezinta efectuarea unor activități în scopul de a asimila cunoștinte, priceperi, deprinderi, 
capacități. 

 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învățământ, urmărește măsurarea 
cantității cunoștințelor dobândite, valoarea performanțelor și eficiența acestora oferind soluții de 
perfecționare a actului didactic, fiind indispensabilă atât predării cât și învățării. 

 Prin intermediul evaluarii educatoarea urmărește cum învață preșcolarii și îi ajută să conștientize 
propriile succese sau obstacole, să-și amelioreze performanțele și eforturile, își evaluează propria activitate, 
elaborează judecăți de valoare despre ea ca și cadru didactic oferind soluții de perfecționare a actului 
didactic. 

 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 finală. 

 În ciuda utilizării computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea 
mai ales în rândul preșcolarilor a fost limitată până în momentul intrării în pandemie . Evaluarea bazată pe 
utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, 
ci poate îmbogăţi experienţa copiilor.  

 După ce grădinița a fost închisă din cauza pandemiei și s-au mutat cursurile în mediul virtual am 
încercat să ajut copiii și părinții acestora să depăşească mai uşor această perioadă, iar tehnologia digitală ne 
a oferit alternativa salvatoare pentru educație prin desfășurarea online a procesului didactic. Există un 
număr de beneficii percepute în utilizarea noilor instrumente tehnologice 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 copiilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 

Exemplific câteva dintre metodele folosite pe parcursul evaluări online  
 
1. Metoda de evaluare orala 
Din probele aplicate :  
• Recunoaște elementele omise din desen 
• Crează o poveste pe baza imaginilor date 
• Joc ‘’ Spune ce face’’ 
• Recitarea expresivă a poeziilor învățate 
• Intonarea corectă a unui cântec 
• Completarea lacunelor dintr-o propoziție 
• Alcătuirea unor propozțtii pe baza unor cuvinte date 
2. Metoda de evaluare practică 
Exemple : 
Jocuri didactice : “Cine știe răspunde’’, “Unde este jucăria?”(pozitii spațiale) 
 “ Imi aleg o meserie” 
 “Cu ce călatorim’’ – denumirea mijloacelor de locomoție care  
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 circula pe sosea, pe apa și prin aer ; 
 Fise individuale : 
• Recunoasterea cercului, patratului si triunghiului si formarea de multimi dupa forma 
• Formarea de perechi prin punere in corespondenta 
• Recunoasterea cifrelor, raportarea cifrei la cantitate si a cantitatii la cifra 
• Denumirea animalelor și a locului unde trăiesc 
• Recunoașterea anotimpurilor din imagini și prezentarea principalelor aspecte din fiecare anotimp 
• Denumirea organelor de simț și unirea acestora cu imaginile corespunzatoare 
Proba psihopedagogica – desen “ omuletul’’ 
Comportament motor – recunoasterea schemei corporale  
 - orientarea în spatiu, conform comenzilor 
 - Jocuri “Sportivii la concurs” 
 - Dans “Dansul florilor” 
 Capacitatea de a ne adapta la cerinţe noi şi în permanentă schimbare este şi va fi în continuare o 

abilitate cheie. Faptul că suntem puşi în situaţii noi, în medii noi şi că trebuie să interacţionăm în moduri 
pe care nu le intuiam acum câteva luni trebuie văzut ca un avantaj din care putem învăţa și un impuls de a 
face pași înainte pe calea modernizării și digitalizării. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA MATEMATICĂ CLASA A III-A 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MĂRGINEAN DIANA-SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD, JUDEȚUL ALBA
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR: MARGULESCU MARCELA-CARMEN 

COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL GHEORGHE MAGHERU” 
 
Temele de mare actualitate ale pedagogiei, privită ca știință implicată direct în activitatea practică a 

profesorilor, care se impun cu prioritate sunt: proiectarea pedagogică, strategiile de predare-învățare și 
evaluarea. Calitatea și eficiența procesului de învățământ sunt dependente de o proiectare pedagogică 
rațională, de alegerea și folosirea celor mai adecvate strategii de predare-învățare și de aplicarea unui sistem 
de evaluare corect și semnificativ. 

Inițial, în domeniul învățământului, activitățile de evaluare nu apăreau ca acțiuni distincte, ele fiind 
integrate în procesul didactic și se limitau doar la verificarea, corectarea unor lucrări, teme de muncă 
independentă. Exercițiile de lectură, scriere, rezolvarea de exerciții și probleme la gramatică, la matematică, 
la chimie etc. constituiau și activități de evaluare. 

Detașarea acțiunilor de evaluare față de activitățile de predare-învățare se produce mai târziu, fără ca 
demersurile de predare-învățare să piardă în valențele evaluative pe care le presupun. 

Coroborând nivelurile macro și micro sistemice, unde pot fi degajate obiective specifice, Constantin 
Cucoș sugerează următoarele funcții ale evaluării: 

a) de constatare: dacă o informație a fost asimilată, o deprindere a fost achiziționată; 
b) de informare a societății, prin diferite mijloace, privind stadiul și evoluția pregătirii populației 

școlare; 
c) de diagnosticare a cauzelor care au condus la o slabă pregătire și la o eficiență scăzută a acțiunilor 

educative; 
d) de prognosticare a nevoilor și disponibilităților viitoare ale elevilor; 
e) de decizie asupra poziției unui elev în ierarhie; 
f) pedagogică, în perspectiva elevului (stimulativă, de formare a unor abilități, de conștientizare a 

posibilităților de orientare școlară și profesională). 
În funcție de criteriul obiectivității și al gradului de certitudine, distingem: 
1. evaluare subiectivă (empirică) 
2. evaluare obiectivă 
Metodele de evaluare sunt împărțite în două categorii: tradiționale și alternative sau complementare. 
 
Metodele complementare (moderne) oferă posibilitatea elevilor de a demonstra ceea ce știu să facă, 

vizând în primul rând priceperi, deprinderi, abilități. 
Formele de evaluare sunt: inițială, formativă și sumativă. 
Evaluarea online se folosește de mult timp în universități. Azi, ea tinde să se extindă și în 

învățământul liceal, gimnazial și primar. 
 Evaluarea online a crescut în popularitate, deoarece se consideră că va ajuta la administrarea unor 

volume mari de notare și administrare. Poate avea ca scop, în special, evaluarea formativă și nu pe cea 
sumativă a elevilor. 

 Sunt o serie de beneficii ale evaluării online: 
- furnizarea de feedback imediat 
- păstrarea și reutilizarea evaluărilor 
- monitorizarea răspunsurilor elevilor 
- posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri 
Astăzi există o serie de platforme și aplicații disponibile online, o cale deschisă diverselor tehnologii 

utile în predare și evaluare.  
Dar aceste tehnologii trebuie aplicate adecvat și atent și constituie o provocare pentru profesori, 

aceștia trebuie să îi ajute pe elevi să devină autonomi în învățare când recurg la ele. 
Profesorii au la dispoziție o serie de modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 

socializare în evaluare. 
- platforma Zoom permite prezența simultană a până la 100 de participanți. 
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- aplicația Skype poate fi folosită cu succes la întâlnirile cu elevii 
- Google Classroom și Microsoft Teams sunt cele mai utile și frecvent întrebuințate la ora actuală 

pentru gestionarea claselor 
Google Classroom oferă posibilitatea de a discuta cu elevii pe Meet video chat. Pot fi corectate temele 

și poate fi oferit feedback fiecărui elev, se pot face comentarii pentru feedback. 
Există avantajul limitei de timp, astfel, dacă tema nu este pusă în timpul indicat, ea nu mai poate fi 

pusă apoi. Un alt avantaj este acela că după ce profesorul verifică temele, poate să adauge comentarii pentru 
fiecare elev. Dezavantajul este că nu putem limita inspirația din alte surse. 

La disciplina pe care o predau, limba și literatura română, la redactarea eseurilor, sunt și dezavantaje: 
sunt dificil de evaluat cu obiectivitate, sunt mai greu de implementat într-un sistem online în vederea 
evaluării automate. 

De asemenea, un alt dezavantaj îl constituie imposibilitatea de a putea face autoevaluarea și obsevarea 
(metode moderne de evaluare) în mediul online. 

O altă problemă a evaluării online este verificarea identității. Evaluarea trebuie să fie corectă și 
participanții trebuie să conștientizeze acest lucru. 

Google Forms permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material 
de reflecție pentru elev. Pot fi adresate elevilor atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante 
de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback promt. Dacă au răspuns corect, elevii pot afla 
imediat, dacă testul e cu răspunsuri la alegere. Se pot include explicații pentru răspunsul greșit, iar elevul 
le primește după ce a terminat testul și elevii pot relua testul. 

Kahoot este o aplicație în cadrul căreia elevii devin profesori, putând să construiască ei înșiși itemi 
de teste. 

Evaluarea trebuie să fie obiectivă, corectă, continuă, eficientă. În societatea actuală nu se pot atinge 
aceste lucruri prin intermediul evaluării online. Ar trebui regândite programele școlare și alte materiale de 
învățământ, concepția mai multor versiuni de soft educațional. De asemenea, evaluarea cu ajutorul 
calculatorului nu oferă un feedback suficient, simpla comunicare a notei nu explică și greșelile sau cauzele 
acestora. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

GRADINITA P. N. BUMBUIA 
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR MARIA MARILENA 

 
 Evaluarea are drept scop cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de 

instruire şi eficienţa metodelor de predare/învăţare, iar în sistemul de învăţământ 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. 

 Perioada nefastă prin care trecem acum, marcată puternic de ameninţarea continuă a acestui virus, a 
mutat predarea, învăţarea şi evaluarea în mediul on-line, iar tehnologiile informatice au pătruns din ce în 
ce mai mult în domeniul educaţiei, devenind acum principala cale de comunicare a şcolii cu elevii, părinţii 
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 
şi profesorilor. 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 ceea ce priveşte 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 şi în condiţiile pandemiei actuale chiar singura. 

 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. 

 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 sa argumenteze alegerea făcută. Se poate. 

- După opinia mea probele scrise si practice nu sunt aplicabile la ciclul preşcolar. 
 Tot după parerea mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează instituțional (cu matricol și 

parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță pentru toate 
ciclurile de învăţământ. 

 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. 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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JUDETUL CÃLÃRASI 

 
Motto “Evaluarea este un proces de măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor sistemului de 

învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor, strategiilor folosite pentru 
compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei decizii de îmbunătăţire şi 
perfecţionare.” (Steliana Toma) 

 
Ȋn procesul educativ, un rol foarte important alături de predare şi învăţare, îl are evaluarea. Sistemul 

tradiţional de învăţământ foloseşte metode tradiţionale de cele mai multe ori, alături de metode moderne.  
Astăzi, acest proces se desfăşoară din ce în ce mai mult în mediul online, ceea ce presupune ca toate 

componentele procesului să aibă loc în mediul virtual.  
Astfel, pentru eficienţa evaluării sunt necesare diferite instrumente dintre care amintim: 
 PADLET- este aplicaţia cu ajutorul căreia se pot afişa diferite materiale didactice pe un perete virtual; 

această aplicaţie poate fi folosită ca modalitate de comunicare online cu clasa de elevi; accesul în această 
aplicaţie se poate face cu ajutorul unei adrese electronice;  

Jingsaw Puzzle- este aplicaţia cu ajutorul căreia se pot încărca fişiere de diferite tipuri (text, imagine) 
şi decupa sub forma unor piese de mărime şi complexitate diferită; realizarea puzzle-ului reprezintă 
evaluarea şi notarea activităţii; accesul în cadrul aplicaţiei este gratuit;  

PiZap – este un editor foto online care permite editarea de imagini, crea fotografii sau afişe, adăugând 
acestora filtre și efecte; cu ajutorul acestui editor se pot modifica dimensiunile imaginii, luminozitatea sau 
contrastul acestora, etc; aplicaţia este foarte uşor de utilizat şi nu necesită crearea unui cont de acces; 

ISSUU - este o platformă cu ajutorul căreia se poate realiza editarea digitală a materialelor didactice, 
dar şi postarea şi descărcarea acestora pentru uzul utilizatorilor; platforma oferă acces gratuit prin logarea 
cu un cont de poştă electronică; 

Worldwall - este o platformă de învăţare online cu ajutorul căreia se pot crea diferite jocuri interactive; 
aceste jocuri pot fi faăcute publice prin partajarea link-ului; este uşor de utilizat şi la îndemâna fiecărui 
utilizator; 

Learningapps - este una dintre aplicațiile folosite în procesul instructiv-educativ online; materialele 
pot fi folosite ca atare de către utilizatori, dar pot fi şi modificate în funcţie de preferinţele fiecăruia; dintre 
aplicaţiile conţinute pe platformă amintim: rebusuri, puzzle-uri, etc; aplicaţiile se pot partaja cu ajutorul 
unui link şi al unui cod;  

KAHOOT- este o platformă gratuită care serveşte la crearea de teste interactive; în cadrul unui test 
pot fi inserate imagini, diagrame, clipuri video; accesarea platformei se poate realize de pe orice tip de 
device: telefon, tabletă, desktop; accesarea de către elevi a testului se face cu ajutorul unui cod PIN transmis 
de realizatorul testului; rezultatele obţinute sunt vizibile pentru toată lumea; în cadrul aplicaţiei se poate 
face şi un clasament al răspunsurilor;  

QUIZIZZ - este un instrument de evaluare on-line; serveşte la realizarea de evaluări în cadrul cărora 
se pot insera imagini, clipuri audio, text; evaluările pot avea inserate răspunsuri multiple, sondaje, 
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răspunsuri deschise; aplicaţiile au o interfață prietenoasă şi sunt uşor de utilizat; ele oferă statistici, rapoarte 
făcând vizibil progresul realizat.  

Se poate concluziona că evaluarea online poate avea avantaje, dintre care amintim:  
• notarea imediată a răspunsurilor oferite; 
• evaluarea unui număr mare de persoane într-un timp relative scurt; 
• realizarea monitorizării centralizate a răspunsurilor; 
• reutilizarea testelor; 
• oferirea imediată a feed-back-ului.  
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• https://learningapps.org 
• https://quizizz.com 
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 PEDAGOGIA - APOI TEHNOLOGIA 

 
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” MOFTINU MIC 

PROF. INV. PRESCOLAR: MARIN MONICA CARMEN 
 
 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. 
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. 
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. 

 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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Vremurile actuale sunt vremuri de serioasă punere la încercare a vieţii noastre psihice şi afective. 

Sentimentele de profundă nesiguranţă care ne încearcă în privinţa viitorului imediat sau îndepărtat ne 
destabilizează şi ne împing în căutarea haotică de repere, de certitudini, adevăruri, sensuri.  

În afara părinţilor, profesorii au o responsabilitate foarte importantă în menţinerea echilibrului şi 
forţei psihice a copiilor. Ei înşişi afectaţi de pandemie, ei înşişi lucrând în condiţii dificile, având adeseori 
o familie alături, profesorii trebuie să aibă harul de a fi nişte însoţitori, chiar confidenţi ai elevilor şi mult 
mai puţin tartorii care sancţionează aspru un copil pentru că nu a răspuns exact la o întrebare ori pentru că 
a uitat să-şi deschidă microfonul sau camera. Este evident că ei nu au cum să facă în aceste condiţii 
consiliere psihologică, dar cred că e un moment în care trebuie să fie conştienţi că felul în care ţin orele – 
măcar la fel de mult precum cantitate de materie predată predate – defineşte în această perioadă calitatea 
actului educaţional. 

De aceea, cred că una din primele noastre griji în aceste luni grele este să veghem la felul în care 
afectivitatea noastră (cu fricile ei, cu falsele ei certitudini, cu instabilităţile ei) se răsfrânge asupra celor din 
jur şi, în primul rând, asupra copiilor. 

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 elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni.Din experiența se poate afirma 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? 

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

Dintre acestea , putem 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. 
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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. 

 Misiunea majoră a cadrelor didactice pentru lunile ce vin este să păstreze integritatea emoţională a 
copilului, să-i cultive încrederea în sine şi în şcoală, chiar şi dragostea şi dorul de şcoală, să-i întreţină vie 
curiozitatea învăţării. Astfel încât, la încheierea acestei perioade speciale, să putem duce înapoi la şcoală 
copii sănătoşi şi dornici să recupereze ceea ce au pierdut în lunile de recluziune, și nu copii blazaţi, obosiţi, 
cu dureri de cap şi de ochi de la ecrane. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, LA 
GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. MARINA ANTOANETA 

GRADINIȚA P. P. ,,DUMBRAVA MINUNATA’’- FIENI 
 
Procesul de învăţământ 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, 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. 
Din cauza pandemiei de Covid19, activitatea instructiv-educativă se desfășoră în sistem on-line și 

chiar dacă este mai greu- tenologia nu a ajuns în toate casele, copiii sunt foarte mici și au nevoie de sprijinul 
părinților, educatoarele au încercat să faciliteze invățarea prin activități mai atractive. 

Jocurile sunt potrivite pentru imaginile prezentate electronic, de exemplu într-un fișier PowerPoint 
sau Word, dar pot fi folosite și cu imagini în format fizic pe care educatoarea le arată în fața camerei ori le 
postează în grup și oferă indicații suplimentare. 

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. 
 Resursele Wordwall pot fi utilizate în activitatea cu preșcolarii. Educatorul îndrumă preșcolarii și 

părinții către acea activitate fără a vizita pagina principală de activitate. Această caracteristică poate fi 
folosită în grupă, când preșcolarii au acces la dispozitive sau ca o modalitate de a extinde învățarea sau de 
a consolida acasă.  

Rezultatele fiecărui prescolar sunt înregistrate și puse la dispoziția profesorului.  
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 LearningApps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje pentru 
a măsura feed-back-ul) 

 Scopul este de a aduna module care pot fi reutilizate și de a le pune la dispoziția publicului. 
 Aceste module (denumite Apps) nu conțin din acest motiv un cadru special sau un scenariu concret 

de învățare, ci se limitează exclusiv la partea interactivă. 
–https://learningapps.org/ 
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TEHNICI DE EVALUARE ȘI IMPACTUL PLATFORMELOR 

EDUCAȚIONALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
  

 PROFESOR: MARINĂU IANCU  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 ORADEA 

 
 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. Ca 
urmare, instituții guvernamentale, școli, ONG-uri și companii private, profesioniști ai educației și din zona 
tech s-au trezit la o masă rotundă a dezbaterilor (de cele mai multe ori online, la distanță) pentru a găsi 
soluții, punând la dispoziție expertiză, idei, resurse, portaluri, instrumente și platforme de elearning. 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 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. 

 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. 

 Evaluarea online urmareste cuantificarea masurii in care :  
• au fost atinse obiectivele programului de instruire  
• au fost eficiente metodele de predare/învăţare 
 Ca si forme de evaluare intalnim urmatoarele : evaluare iniţială, evaluare formativă (continuă), 

evaluare sumativă (cumulativă). 
Scopul evaluarii sunt: auto-evaluare si metoda automata de examinare.  

  

188



Metode de evaluare:  
 Eseuri : prein care se urmareste utilizarea creativitatii , sunt dificil de evaluat cu obiectivitate , 

potrivite pentru discipline umaniste , greu de implementat intr-un sistem online in vederea evaluarii 
automate.  

 Teste – Teste de tip chestionar care au un nivel inalt de obiectivitate in procesul de evaluare , nu se 
pune accent pe creativitate, necesita efort in pregatirea intrebarilor/raspunsurilor in care raspunsurile pot fi 
,,da/nu,, sau raspunsuri multiple si sunt aplicabile in orice domeniu . 

 Testele de tip chestionar au ca strategii : prezenţa răspunsurilor greşite ce par corecte, un număr de 
minim 3 răspunsuri/întrebare, foarte uşor de automatizat şi de procesat. 

 Teste propunand probleme spre solutionare : implica nudoar memorare ci si intelegerea si 
abilitatea de a utiliza cunostintele dobandite , sunt dificil de evaluat in mod automat , obiectivitatea evaluarii 
fiind relativa.  

 Cerintele in ceea ce priveste metodele de evaluare ar fi: 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 ,securizarea aplicaţiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BIBLIOGRAFIE:  
*Dr. Petre Botnariuc cu teza „Învățarea în comunități virtuale. Cercetări asupra elevilor din 

învățământul liceal” 
* Prof. Mihaela Brut - 2005/2006;  
* Dr. Simona Velea cu teza „Metaevaluarea. Standarde calitative. Aplicații în domeniul programelor 

educaționale”. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - O PROVOCARE! 

 
PROFESOR-EDUCATOR MARIȘ CRISTINA 

 
 Pandemia de Covid 19 a supus sistemul de învățământ românesc la schimbări majore și bruște, atât 

în privința procesului de predare-învățare, dar mai ales a celui de evaluare. 
 În tabloul actual, analiza procesului de evaluare didactică necesită un demers bine gândit, atât la 

nivelul evaluatorului, cât mai ales la nivelul celui evaluat. Este o provocare continuă să îmbini eficient 
metodele tradiționale de evaluare cu cele moderne, folosind tehnologia digitală. 

 Evaluarea școlară, în general, este acel proces prin care se obțin informații utile, acestea analizându-
se ulterior cu scopul de a permite luarea unor decizii, astfel încât să fie permisă funcția de autoreglare a 
activității didactice. Este important să evaluăm, atât pentru înțelegerea mai clară a procesului de predare-
învățare, cât și pentru a evidenția progresele făcute de elevi sau pentru a puncta ceea ce mai au de învățat. 

 În practica actuală, profesorul este dator în a-și schimba modul de gândire, care de cele mai multe 
ori este unul fix(Fixed Mindset), într-unul de creștere(Growth Mindset). Dacă profesorul adoptă un mod de 
gândire fix, acesta ignoră feedback-ul negativ care poate fi util, însă dacă îmbrățișează un mod de gândire 
de creștere, acesta va învăța din feedback-ul primit. Greșelile și eșecurile, alături de încurajarea elevilor să 
le vadă ca o oportunitate de creștere și învățare, sunt binevenite. 

 În contextul procesului de învățământ în sistem online, cadrul didactic trebuie să-și îmbunătățească 
abilitățile de predare-învățare-evaluare în format digital, să abordeze noi strategii didactice, să utilizeze 
resurse educaționale deschise și aplicații online, să proiecteze instrumente de evaluare aplicabile online. 
Elevii de azi sunt nativi digitali, iar profesorii trebuie să-i ghideze astfel încât să descopere beneficiile 
tehnologiei dincolo de spațiul clasei.  

 Pedagogia din spatele tehnologiei trebuie să acorde o atenție deosebită planificării și proiectării 
evaluării online, formative și sumative, apelându-se la materiale educaționale cu conținut interactiv. 
Evaluarea formativă online poate lua forma unor teste scurte, chestionare (de exemplu folosind 
instrumentele Kahoot, Quizizz, Google Forms, Edpuzzle, etc.), iar evaluarea sumativă se finalizează cu o 
notă, calificativ sau diplomă. Chestionarele și testele necesită efort în pregătirea întrebărilor și 
răspunsurilor, neputându-se pune accent pe creativitate. Totuși, ne sunt la îndemână o multitudine de 
instrumente digitale care pot pune accent și pe creativitate în evaluarea elevilor. 

 Eficientizarea procesului de evaluare online se poate realiza prin combinarea diferitelor metode avute 
la îndemână. Poate fi utilizat portofoliul digital al elevului(folosind instrumentele Google Slides, Padlet, 
Wakelet); turul galeriei virtuale(ca exemplu se poate apela la instrumentul Flipgrid); documentarea foto-
video a portofoliului(utilizând instrumente precum Stop Motion, Quik, Animaker); conceperea unei colecții 
de texte sau articole(Story Jumper, Bookcreator); jurnal de învățare online(Google Doc, Powerpoint, 
Mindmaps). Wordwall poate fi utilizat pentru conceperea unor materiale creative pentru evaluarea elevilor 
din ciclul preșcolar și primar. 

 Școala la distanță a schimbat din temelii relația dintre toți actorii educaționali. Se simte nevoia unei 
comunicări constructive între toți factorii educaționali implicați, precum și a organizării eficiente a timpului 
și a activităților. Dezvoltarea competențelor elevilor prin activități cu caracter interactiv sunt abilități de 
adaptare la nou, necesitând din partea cadrului didactic o doză crescută de originalitate și creativitate, dar 
și o provocare de a identifica noi modalități de evaluare online. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE IN INVÃŢÃMÂNTUL ON LINE 

 
 MÂRZALI ONGEN 

 LICEUL TEORETIC MURFATLAR 
 
 Prin platformele șiaplicațiile disponibile on line, 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 şi 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 sã nu 
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. 

Cȃteva dintre aceastea 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 pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. Am folosit aceast mod pentru orele de T.I.C/ 
Informaticã. 

– 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.S-a lucrat foarte bine la clasele a –V-a, VI-a şi a VII-a 
la Educaţie tehnologicã şi aplicaţii practice. 

- 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 reflecțiepentru 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 săconstruiască 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 activităț ipotrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animațiepe care elevii le pot folosipentru a realiza 

prezentări: Prezi ( folosesc la clasa a Via la T.I.C.), 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 senspozitiv. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

EDIȚIA 2020 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MATEI ANCA IONELA 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMĂRUL 1 
 
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). 

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: ”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? 
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. 

Formele de evaluare sunt și ele foarte importante. 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. 

În ceea ce privește metodele și tehnicile de evaluare în învățământul online un loc foarte important îl 
ocupă INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR,calculatorul fiind un instrument de bază din 
momentul modernizării învățământului. 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. 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. 

Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului la 
informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de 
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vizualizare. De fapt, nu calculatorul în sine ca obiect fizic, înglobând chiar configuraţie multimedia, 
produce efecte pedagogice imediate, ci calitatea programelor create și vehiculate corespunzător, a 
produselor informatice, integrate după criterii de eficiența metodică în activităţile de instruire.Instituţiile de 
învăţământ trebuie să-şi adapteze metodele şi practicile clasice şi să găsească metode şi procedee didactice 
noi care să permită a "produce" elevi cu noi aptitudini: autonomie, flexibilitate, capacitate de cooperare şi 
dialog. Trebuie să găsească mijloace de a stimula şi favoriza autoinstruirea şi de a păstra echilibrul 
între"individualism" şi "socializare".Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de 
cunoştinţe şi acestei dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot 
mai specializate, dar în mod paradoxal tot mai interconectate. Utilizarea calculatoarelor trebuie să-l conducă 
pe om la accentuarea calităţilor sale unice, la implicarea şi cointeresarea lui socială prin cunoaşterea 
nemijlocită a realităţii socio-economice, care să-l facă mai ataşat de societate, mai uman. Educaţia trebuie 
regândită în raport cu evoluţia tehnologiilor pe de o parte, şi în funcţie de cerinţele societăţii, pe de alta. 
Sarcina cercetării în domeniul practicilor educaţionale este de a devansa momentul de impas şi de a intui şi 
formula problemele care se conturează la orizontul socio-economic, de a construi ipoteze plauzibile, de a 
le verifica experimental şi de a găsi soluţii viabile pentru stadiul prezent şi viitor al dezvoltării societăţii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR: MATEI CĂTĂLIN, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA’’PITEȘTI 
 
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. 

 „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). 

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, caligrama, 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. 

 Prin întocmirea portofoliului elevii devin parte a sistemului de evaluare, urmărindu-se pas cu pas, 
propriul progres; împreună cu profesorii pot comunica punctele slabe, ariile de îmbunătăţire a activităţilor 
şi punctele forte, iar alături de părinţi pot avea un dialog concret despre ceea ce pot realiza, atitudinea faţă 
de o disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la disciplină în viitor. Cu ajutorul factorilor de decizie 
vor avea o imagine mai bună asupra a ceea ce se petrece în clasă  

 Chiar dacă această metodă de evaluare, portofoliul, este una destul de complexă concluzia în urma 
alegerii şi aplicării acesteia este aceea de a nu o absolutiza, ci de a utiliza un sistem de metode, 
amplificându-le avantajele şi diminuându-le dezavantajele. 

Elementele portofoliului sunt lucrări executate de elev, dar independent în afara şcolii, astfel el poate 
beneficia de îndrumarea altor persoane sau să preia lucrări gata făcute de altcineva. 

De aceea el va fi folosit ca o alternativă, alături de alte metode, conţinutul său fiind precizat de 
evaluator, în funcţie de anumite criterii, la începutul semestrului sau al anului de învăţământ. 

„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). 

Utilizat in 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. 
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. 
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IDEI ȘI SUGESTII DE ACTIVITĂȚI CU PREȘCOLARII ÎN PERIOADA 

CURSURILOR ONLINE. 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR: MATEI DIANA  
 GRADINITA CU PP. „MICUL PRINT „ NR. 22, BRASOV 

 
 Aceasta perioada pe care cu totii o incercam a adus o serie de provocari si in activitatea 

didactica . Pentru o buna desfasurare a activitatilor cautam solutii potrivite .In materialul de fata, 
propun câte un grup de activități zilnic, o activitate distractivă pentru toate nivelurile de grupă și 
câte o activitate cognitivă pe categorii de grupe: mică, mijlocie, mare 

 
Nr. Nivel de 

grupă 
Activitate Conținut Sursa 

1 Toate 
grupele 

Joc de suflat: 
”Omida 
jucăușă” 

 https://www.facebook.com/nicetomuch/videos/27 
75718772444747/?fref=gs&dti=136457344370693 
1&hc_location=group 

Grupa 
mica: 

Activitate 
matematică 
Audiție : ,, 
Cinci 
bobocei de 
rata au 
plecat” 

Materiale: rățuște, cerculețe , cifre 
decupate sau orice alte obiecte mici din 
casă 
Sarcini : să formeze grupe cu 1,2,3,4,5, 
obiecte de același fel.( limitele 1-5); să le 
ordoneze crescător și 
descrescător, să așeze cifra 
corespunzătoare numărului de obiecte 
(limitele 1-5), sa numere crescător și 
descrescător (limitele 1-5), să 
asculte/învețe cântecelul 

Cântec: https://youtu.be/CJLHuP8X 

Grupa 
mijlocie: 

Vizionare 
film 
,,Poveștile 
naturii- 
Secretele 
plantelor” 
Audiție: 
,,Copăcelul 
din grădina” 

Preșcolarii vizionează filmulețul, apoi 
sunt invitați să discute următoarele 
aspecte: 
- modul de îngrijire și de dezvoltare a 
unui pomișor; 
- să dorească și să conștientizeze faptul 
că și ei pot contribui la îngrijirea și 
ocrotirea 
naturii; 

https://www.youtube.com/watch?v=i6ylkMPYQPI 
Cântec: https://youtu.be/JHWDTGPoHDQ 

 
Grupa 
mare: 

Activitate 
artistico-
plastică 
,,Ce pot face, 
doua mâini 
dibace?”- 
Realizarea 
unor desene 
având ca bază 
palma 
copilului. 
Audiție 
cântec : ”Eu 
am 10 
degețele” 

Materiale necesare: coli albe, creioane 
colorate, carioca. 
Pe parcursul activității pot asculta 
cântecul. 

https://www.youtube.com/watch?v=iDWrLzbBEOk 
 
Cântec: 
https://www.youtube.com/watch?v=PCvYYmVyR-k 
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Nr. Nivel de 

grupă 
Activitate Conținut Sursa 

2 Toate 
grupele 

Activitate 
distractivă de 
mișcare Zumba 
Kids – Minions 

 https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9 
w&fbclid=IwAR2JCb9bJ_639OMXGHzDnlliWBzgW3 
dhdvfs8oOZsZJVUsibtsduHJsNINE 

Grupa 
mică: 

Activitate 
artistico-
plastică Micul 
artist – Câmp cu 
lalele! – pictură 
cu furculița 

Materiale: coli, acuarele/ tempera, 
furculițe de plastic, recipient cu apă 

https://www.musely.com/tips/Getting-Creative- With-A-
Fork-Kids-Activities- 
/29356657?u=MTM5NjkxOTYwMHw0fHB0fDEzNT 
A3NDJ8MjkzNTY2NTd8MjAxNTA3MjktMDYwMHxp 
fDE0MzgxOTgyMzM1MTJ8bnVsbA 

Grupa 
mijlocie: 

Lectură: 
Poveste: ”A 
venit 
primăvara” 

După lectură, se discută despre 
anotimpul iarna/ 
primăvara cu aspectele specifice din 
poveste, despre personajele poveștii. Se 
pot pune întrebări privind preferințele 
copilului referitoare la anotimpuri, 
personaje, și I se poate cere să motiveze 
alegerile făcute. 

https://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-pt- copii-
mici/a-venit-primavara.html 

Grupa 
mare 

Activitate 
matematică: 
”Numărăm și 
potrivim ” – 
potrivirea unui 
număr de piese 
lego pe un tabel 
cu cifre 

Materiale: un tabel printat sau desenat cu 
cifrele 
învățate, piese lego mici. Copilul va 
așeza în caseta respectivă tot atâtea piese 
câte arată cifra. 

https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math- with-
legos-activities-for- 
preschoolers/?utm_medium=social&utm_source= 
pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_co 
ntent=tribes&utm_term=816458170_34220388_8 
0903 

 

197

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&fbclid=IwAR2JCb9bJ_639OMXGHzDnlliWBzgW3dhdvfs8oOZsZJVUsibtsduHJsNINE
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&fbclid=IwAR2JCb9bJ_639OMXGHzDnlliWBzgW3dhdvfs8oOZsZJVUsibtsduHJsNINE
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&fbclid=IwAR2JCb9bJ_639OMXGHzDnlliWBzgW3dhdvfs8oOZsZJVUsibtsduHJsNINE
https://www.musely.com/tips/Getting-Creative-With-A-Fork-Kids-Activities-/29356657?u=MTM5NjkxOTYwMHw0fHB0fDEzNTA3NDJ8MjkzNTY2NTd8MjAxNTA3MjktMDYwMHxpfDE0MzgxOTgyMzM1MTJ8bnVsbA
https://www.musely.com/tips/Getting-Creative-With-A-Fork-Kids-Activities-/29356657?u=MTM5NjkxOTYwMHw0fHB0fDEzNTA3NDJ8MjkzNTY2NTd8MjAxNTA3MjktMDYwMHxpfDE0MzgxOTgyMzM1MTJ8bnVsbA
https://www.musely.com/tips/Getting-Creative-With-A-Fork-Kids-Activities-/29356657?u=MTM5NjkxOTYwMHw0fHB0fDEzNTA3NDJ8MjkzNTY2NTd8MjAxNTA3MjktMDYwMHxpfDE0MzgxOTgyMzM1MTJ8bnVsbA
https://www.musely.com/tips/Getting-Creative-With-A-Fork-Kids-Activities-/29356657?u=MTM5NjkxOTYwMHw0fHB0fDEzNTA3NDJ8MjkzNTY2NTd8MjAxNTA3MjktMDYwMHxpfDE0MzgxOTgyMzM1MTJ8bnVsbA
https://www.musely.com/tips/Getting-Creative-With-A-Fork-Kids-Activities-/29356657?u=MTM5NjkxOTYwMHw0fHB0fDEzNTA3NDJ8MjkzNTY2NTd8MjAxNTA3MjktMDYwMHxpfDE0MzgxOTgyMzM1MTJ8bnVsbA
https://www.musely.com/tips/Getting-Creative-With-A-Fork-Kids-Activities-/29356657?u=MTM5NjkxOTYwMHw0fHB0fDEzNTA3NDJ8MjkzNTY2NTd8MjAxNTA3MjktMDYwMHxpfDE0MzgxOTgyMzM1MTJ8bnVsbA
https://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-pt-copii-mici/a-venit-primavara.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-pt-copii-mici/a-venit-primavara.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-pt-copii-mici/a-venit-primavara.html
https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math-with-legos-activities-for-preschoolers/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=816458170_34220388_80903
https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math-with-legos-activities-for-preschoolers/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=816458170_34220388_80903
https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math-with-legos-activities-for-preschoolers/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=816458170_34220388_80903
https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math-with-legos-activities-for-preschoolers/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=816458170_34220388_80903
https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math-with-legos-activities-for-preschoolers/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=816458170_34220388_80903
https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math-with-legos-activities-for-preschoolers/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=816458170_34220388_80903
https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math-with-legos-activities-for-preschoolers/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=816458170_34220388_80903


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

GRĂDINIȚA P. P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TG-JIU 
PROF INV. PRESC. MATEI ILONA- CRISTINA 

 
 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. 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 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. 

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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Raport de cercetare evaluativă; București, Mai 2020 
*Studiul evaluării on-line - ELENA LILIANA ANITOAE , 21 IANUARIE 2014 
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EVALUAREA ONLINE LA PREȘCOLARI 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MATEI LAVINIA GABRIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA – G. P. P. „MARIA” 
 
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. 
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. 

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. 

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. 
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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none


Sugestii de activități pwntru evaluarea preșcolarilor la grupa mijlocie: 
Ziua 1 
„Jocul dimineții”-cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=l7N7i9ecRXc 
DȘ:Cunoașterea mediului: „Recunoaște anotimpul!  
”https://www.youtube.com/watch?v=BkzJ4TR1fKo 
Știință:„Rezolvă fișa de lucru de la pagina 42” 
Artă:„Copacul anotimpurilor”( copac cu o tulpină solidă și cu patru crengi:primăvara,vara,toamna și 

iarna,sau patru copaci,cum dorești)Joc de mișcare:„Sari din cerc în cerc!” 
Ziua 2 
DȘ:Activitate matematică:,,Pe a câta floare a zburat fluturașul?"  
-Joc didactic https://www.youtube.com/watch?v=hieii9ORnss 
Știință:„Rezolvă fișa de la pagina 39” 
(al câtelea?-primul,al doilea,al treilea) 
Construcții:„Ce poți construi din: cerc, pătrat, triunghi  
Joc de mișcare:„Cerc,pătrat,triunghi”-sari din cerc în pătrat,apoi în triunghi,desenate pe pământ sau 

pe trotuar) 
Ziua 3 
DEC:Educație muzicală:„Am o căsuță mică” 
-cântec https://www.youtube.com/watch?v=cJr1R5iwnDk 
DEC:„Desenează singur o căsuță” 
Știință:„Rezolvă fișa de la pagina 40” 
Construcții:„Trenul din forme geometrice” 
Joc distractiv:„Alege forma geometrică cu ajutorul paiului” 
 
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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ON LINE 

 

MĂTIȚĂ I. MIHAIELA 

LICEUL DE ARTE “BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE 

PROFESOR DISCIPLINE TEORETICE MUZICALE 
 

Iata-ne în faţa predãrii, dar și a evaluarii ON LINE! 

Dacă în predare transmitem conținuturi unidirecțional sau și mai favorabil interactiv, în EVALUARE 

în testarea cunostințelor dobândite și aplicabilitatea lor, lucrurile sunt un pic diferite. 

Pornind de la învațarea practicată de elev care necesită pe lângă cunostințele teoretice și o motivație 

până la însușirea lor cu determinări complexe în plan socio-uman, co profesor dar și co elev implicarea în 

actul educațional evaluat de sine o condiție sine qua non. 

Dacă vorbim strict și practic despre evaluarea de moment, ci nu cea într-un sens mai larg, al 

acumulării într-un anumit timp și spațiu pentru a te integra în societate și a te “ face să te simți bine”, 

deoarece cunoșterea înseamnă mulțumire, fericire, trebuiesc găsite căile de a reda și în on line ceea ce 

înseamnă evaluare: să am o continuitate, să fie complete și corectă. 

În primul rând, pornim de la platformele utilizate, în funcție de cerințe: Zoane, Skype, Google 

Classroom sau WathsApp pentru problemele practice cum ar fi solfegiul, analiza pe partitură, armonizarea 

unei lucrari. 

Testele de tip grilă, sunt și ele aplicabile într-o oarecare măsură, dar nu se poate oferi un indiciu 

explicativ cu privire la natura greșelii atâta timp cât evaluarea este facută instantaneu. 

Metodele de evaluare vor rămâne pentru început cam aceleași cu care elevii s-au obișnuit: 

- Probe orale (pe platformele stabilite) 

- Probe scrise foarte puțin aproape deloc aplicabile în mediul on line 

- Probele practice, în direct prin video telefon 

- Pentru referate și proiecte, schițe de lucru pe platforme sau prezentate în direct ca într-o 

videoconferință. 

Suntem la început de drum, vom găsi resurse și pentru EVALUARE ON LINE!  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

PREȘCOLARI 
 

AUTOR: MAXIM ALINA 
 
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. 

 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; 
În condițiile actuale, datorită pandemiei, activitatea cadrelor didactice se desfășoară atât în sistem față 

în față cât și online.  
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 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. 

INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
Grădinița noastră folosește platforma educațională: Google Classroom. 
Google Meet-Este o aplicație din suita Google for Education care se poate a ccesa doar dacă 

existăaveți 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 similar 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 gratuiti și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnireade pe Zoom: comunicare cu participanţii cu 
video, microfon și prin chat, partajarea ecranului. 
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EVALUĂREA ONLINE A ELEVILOR DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL 
 

PROF. ING. GEORGETA-CRISTINA MEHEDENIUC,  
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE, VICOVU DE SUS 

  
Utilizarea internetului și a noilor tehnologii în evaluarea elevilor este un domeniu cu o dinamică 

deosebită, în special din momentul adoptării parțiale sau totale a sistemelor de învățare digitală. 
Autonomia este unul dintre aspectele formării elevilor implicite în procesul de evaluare și în 

dezvoltarea elevilor. Aspectul central al evaluării online îl constituie dobândirea autonomiei elevului, 
controlul pe care îl exercită asupra diferitelor aspecte ale învățării, începând cu decizia de a învăța sau de a 
nu învăța.  

Evaluarea online poate viza în principal evaluarea formativă apoi evaluarea sumativă a elevilor. 
Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul chatului și a exerciţiilor online. 
Tehnologiile online contribuie la predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Autoevaluarea, încurajează independenţa elevului şi îl ajută să își dezvolte abilităţile necesare 
pentru o învăţare autonomă, necesară pe tot parcursul vieții. Pe lângă autoevaluare, 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 a crescut în popularitatea deoarece este promite să contribuie administrarea unor 
volume mari de notare şi adminstrare. 

În ceea ce privește instrumentele de evaluare formative acestea 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. 

Beneficiile dobândite în utilizarea computerului în procesul de evaluare pot 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 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. 

Strategiile de evaluare online utilizate în învățământul profesional pot fi desfășurate pe platforme 
educaționale. Platforma Clasroom favorizează comunicarea cu elevii, oferă soluții pentru interacțiunea în 
timp real (cu video și text): utilizarea comunicării prin computer ca mediu pentru a trimite şi a comenta pe 
marginea temelor de specialitate, tehnologiilor specifice, alcătuirea portofoliilor, proiectelor de absolvire, 
testarea pe computer (răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns multiplu). În literatura de specialitate sunt 
incluse: 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 (structurate, cronometrate). 

Procesul învățării tehnologizate sau online implică, totuși, anumite paradoxuri de ordin psihologic. 
Un prim paradox al acestei învățări îl reprezintă faptul că, deși comunicarea este facilitată de tehnică, totuși, 
această tehnologie a comunicării predispune la izolare. În unele cazuri elevii nu interacționează cu 

204



profesorul sau cu ceilalți elevi din motive care au la bază anumite particularități personale, de grup sau ale 
profesorului. Mai pot fi amintite și anumite conținuturi ale problemelor de rezolvat, care pot avea formulări 
mai ambigue sau pot conține cuvinte neasimilate încă în vocabularul elevului. Un alt paradox este evidențiat 
de faptul că deși învățarea online și cea tehnologizată reprezintă trecerea de la o psihologie a învățării 
centrată pe conținut la o psihologie centrată pe nevoile și interesele elevilor, accentul este pus, în principal, 
pe informarea și formarea unor abilități intelectuale, eliminându-se însușirea deprinderilor practice.  

Nu se pot realiza, în cazul învățământului online sau tehnologizat, experimente de laborator complexe 
sau diverse alte tipuri de operații, ci le putem doar simula virtual. În felul acesta, practica efectivă este 
înlocuită de învățarea sau observarea pe simulator. Prin urmare, nu toate disciplinele se pretează 
învățământului tehnologizat sau online. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII, ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MELNICOF COSMINA BIANCA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24 BRAȘOV 
 
Grădinița este mediul în care copiii socializează și învață unii de la alții. Este mediul în care ei se 

dezvoltă din punct de vedere social, în primul rând. În ultima perioadă, tot ce știam despre grădiniță s-a 
schimbat radical, pandemia ne-a obligat să ne separăm, să stăm acasă. Copilașii au pierdut contactul cu 
colegii și cu doamnele educatoare, lucru care este în defavoarea lor. Pentru a păstra legătura cu ei, 
educatoarele s-au mobilizat și au reluat legătura prin intermediul tehnologiei. 

Tehnologia joacă un rol foarte important în viața copilașilor, încă din primii ani de viață. Încă nu știu 
să meargă sau să vorbească corect, dar știu să butoneze telefoane și tablete. Acest lucru îi ajută pe copilași 
în perioada dificilă pe care o traversăm, perioada pandemiei, când suntem nevoiți să lucrăm cât mai mult 
de acasă. Dacă școlile și grădinițele s-au închis, profesorii, copiii și părinții au fost nevoiți să se adapteze. 
Chiar dacă nu au fost pregătite pentru asta, inventive de felul lor, educatoarele au căutat diverse metode și 
tehnici de a fi cât mai aproape de copii. Așa că au început să facă grupuri de părinți pe tot felul de aplicații 
și platforme și să trimită acolo material sau chiar să se întâlnească audio-video cu copilașii și părinții lor. 
Au apărut grupuri de părinți pe WhatsApp, Facebook sau clase pe Kinderpedia, Classroom, Zoom etc.  

Educația se face foarte greu în aceste condiții, din multe motive. Doamnele trebuie să predea, copilul 
să învețe și apoi să fie evaluat. 

Evaluarea reprezintă un proces central pentru învățare la toți copiii. Alături de predare și învățare, 
evaluarea este o componentă operațională fundamentală a procesului de învățământ. Ea are rolul de a 
măsura și aprecia eficiența procesului didactic în funcție de obiective și trebuie să ajute cadrele didactice 
să își eficientizeze procesul de predare, astfel încât educabilii să învețe mai bine. 

În ce privește evaluarea on-line, aceasta trebuie să privească în primul rând cunoștințele, abilitățile și 
priceperile preșcolarilor și abia apoi tehnologia, mai ales că ei sunt foarte mici la această vârstă și oricât de 
mult le place să butoneze, nu știu să citească și nu este normal să folosească nesupravegheați aceste 
aparaturi. 

Ca orice evaluare și evaluarea online este extrem de importantă, să știm unde ne aflăm și ce putem 
face mai departe. Din punctul nostru de vedere, evaluarea online nu oferă rezultate reale, mai ales în cazul 
copiilor de grădiniță. Este greu de crezut că preșcolarii lucrează singuri la calculator și rezolvă independent 
sarcinile primite de la educatoare. Și atunci, ne întrebăm dacă nu cumva, adultul de lângă el ghidează, 
sfătuiește sau chiar rezolvă sarcina în locul copilului. Pe de altă parte, nu toți copiii pot fi evaluați, fie pentru 
că nu toți au infrastructura necesară, fie pentru că nu toți părinții doresc să facă acest lucru. Cred că nu 
putem cunoaște niciodată acest aspect și mai bine trecem la modalitățile prin care putem face evaluarea 
online la grădiniță. 

O primă variantă a evaluării online în grădiniță și cea mai des utilizată, este trimiterea de către părinți 
a unor fotografii sau filmulețe cu rezultatele muncii copiilor. Acestea pot fi trimise în grupurile închise de 
părinți sau pe platforme. Este vorba de poză la pictură, la fișa de lucru, la lucrarea practică realizată de copil 
sau un filmuleț în care copilul recită poezia învățată, spune povestea, răspunde la întrebările adresate de 
părinte sau cântă cântecelul pe care tocmai l-a învătat de pe link-ul trimis de educatoare. Aceasta este 
metoda cea mai la îndemână pentru părinții care nu știu să folosească foarte bine aparatura sau nu dispun 
de ea. 

O altă variantă, atractivă de data aceasta pentru copii sunt jocurile interactive care presupun un bagaj 
de cunoștințe din acel domeniu dar și îndemânare din partea copilului în manevrarea calculatorului sau a 
tabletei. Cerința constă în separarea sau gruparea diferitelor obiecte în funcție de diverse criterii, trasarea 
anumitor linii de la un obiect la corespondentul lui, căutarea perechilor prin accesarea unor cărți, puzzle pe 
diverse teme, jocuri cu mai multe niveluri și cu cerințe graduale de la simplu la complex, ghicitori și multe 
altele. Rezultatele la aceste jocuri ajunguneori și la profesorul examinator, dar nu de fiecare data. Unele 
sunt concepute astfel încât rezultatul să îl cunoască doar cel care se joacă. 

Altă modalitate de evaluare este cea făcută chiar de către cadrul didactic în timpul lucrului sincron 
unu la unu cu copilul sau chiar cu întreaga clasă sau pe grupuri mici, pe diverse platforme, gen Google 
Meet sau Zoom. În timpul acestor întâlniri, răspunsurile sunt mai spontane și prezintă mai bine cunoștințele 
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copilului. Dar există și aici neajunsuri: conexiune slabă la internet cu întreruperi repetate, zgomot de fond, 
răspunsuri întărziate etc. 

Chiar dacă o folosim frecvent în ultima perioadă și probabil încă multă vreme de aici încolo, predarea-
învățarea-evaluarea online nu este cea mai potrivită pentru nivelul preșcolar de învățământ. Copilașii au 
nevoie de socializare și manipulare a obiectelor despre care se învață. Ori în online acest lucru nu este 
posibil de multe ori. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
ÎNV. MERA ALEXANDRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT „ 
STRUCTURĂ - ȘCOALA PRIMARĂ GURA MINEI 

ROȘIA MONTANĂ, JUD. ALBA 
 
Evaluarea, alături de predare şi învăţare reprezintă o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ.În relația predare-învăţare-evaluare, evaluarea prin rezultatele școlare obținute, 
ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor de predare-învăţare folosite, dar în acelaşi timp și 
asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a competențelor formate. 

În mare parte formele de evaluare sunt structurate în: 
-metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
-metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. 
Orice formă de evaluare vom folosi , trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele 

învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi.Structura 
procesului de evaluare va cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea - colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare, la cunoștințele, 
abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu 
de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea - interpretarea 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.  

Notarea - precizarea prin măsurare a emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor. În actul de 
evaluare 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 a cunoștințelor, abilităților , 
atitudinilor și aptitudinilor în progresul școlar realizat de elevi, cuantificarea nivelului de pregătire școlară. 

Toate aceste aspecte se aplicau cu succes în cadrul activitații directe la clasă de fiecare cadru 
didactic.În condițiile trecerii la învățământul online, lucrurile se schimbă, chiar dacă pare simplu și ușor, în 
realitate , având experiența predării online, după mai multe ore în fața calculatorului, tu ,ca și cadru didactic 
te simțit mult mai obosit decât dacă ai fi fost în sala de clasă. Consumi mai multe resurse ca să te faci 
înțeles, ai nevoie de mai mult timp de documentare, de creare a fișelor interactive pe diferite platforme 
educaționale , dar cel mai mult lipsește interacțiunea directă. 

Ceea ce se întâmplă în această perioadă cu învățământul online și modul în care bâjbâim metodele pe 
care să le folosim, denotă faptul că 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 online. 
Improvizăm, dar să nu o facem oricum. 

Să predai e simplu. Elevul poate învăța și singur dacă i se asigură material de studiu după curriculum, 
manuale, auxiliare. Dar evaluarea e în responsabilitatea noastră ,ca și cadre didactice. 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. 

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 , pentru că onlin-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator.Pentru probele orale 
putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype , 
Zoom sau alte platforme educaționale , în care elevul să poată da răspunsul la o întrebare sau să prezinte o 
lecție învățată, activitatea poate fi și înregistrată ca dovadă. Deci, se poate.Cu ajutorul calculatorului, 
evaluarea este făcută instantaneu, elevul 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 scrise tip teste se pot folosi platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este 
larg deschis pentru diverse tehnologii, dar de ce trebuie să ținem cont, este modul în care tehnologia va 
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îmbunătăți sau nu 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 ,pot opta 
pentru diferite platforme si aplicații. Cele mai des folosite cu rezultate bune ar fi: 

 Google Classroom sau Teams: 
-crearea claselor virtuale unde se poate discuta cu elevii ; 
-Meet video chat inclus gratuit ;  
-pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev; 
- se poate crea un flux de comentarii pentru feedback ,comentarii pe care le putem oferi elevilor etc. 
 Google Jamboard 
-oferă un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte ; 
- elevii pot vedea toate răspunsurile date pe postituri 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, 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 , totul sub forma unui joc; 
 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Zoom - livrarea conținutului și organizarea activităților, permite prezența simultană a până la 100 de 

participanți,la fel ca și Skype. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări 

sau filmulețe în care să surprindă atât imaginea de pe interfața aparatului propriu, cât și vocea sa. Cu succes 
cadrul didactic poate folosi platforme educaționale - LearningApps , Book Creator , Liveworksheets, 
Crossword Labs-pentru a creea foi de lucru interactive .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 o asigură,îți permite să o exprimi în mod constant într-un sens pozitiv. 

Oricât de performantă sau prietenosă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni directe ale feedback-ului învățării, inițiat de profesor. Așadar, facem evaluare doar 
pentru că trebuie? Nu! 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 INVAȚAMANT PRIMAR: MERA IOAN 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”AUGUSTIN MAIOR” , REGHIN 

 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme ( probleme de învăţare şi probleme tehnice). 
Evaluarea joacă un rol foarte important în procesul de învăţare pentru că atât evaluarea sumativă cât 

şi formativă oferă informaţii despre progres, măsoară evoluţia şi succesul elevilor. Evaluarea online ne ajută 
la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

Eu sunt de părere că evaluarea online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor, fiind cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul exerciţiilor online.  

Un avantaj al tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Autoevaluarea are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevilor şi 
îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă. 

În utilizarea computerelor în procesul de evaluare există mai multe beneficii: 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor  
 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Putem selecta testele de evaluare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev în funcție de 

nivelul de cunoștințe.  
Trebuie să avem în vedere ca evaluarea să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă, pentru a lua în 

considerare nevoile şi circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  
Activitatea de predare-învățare-evaluare online depinde de mulţi factori, inclusiv aspecte pragmatice 

de management al învăţării , strategiile de predare utilizate, tehnologiile şi software utilizat. 
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 cadru didactic şi elevi, şi procesele de 
colectare şi administrare.  

Evaluarea online o utilizăm ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare 
în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online acordă o gamă mai 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 prezent sunt:  
• utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea 

temelor  
• 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, prezentarea lucrărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi experimentale, 
jocul de rol, portofolii.alte metode modern de evaluare. 

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. Elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi 
mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor. Se pune accent 
pe activități centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea, învăţarea și evaluarea .Autoevaluarea, evaluarea 
de către colegi, învăţarea prin descoperire sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi 
administreze propria învăţare şi evaluare.  

Cadrului didactic îi rămâne la îndemână găsirea rezultatelor măsurabile pentru a demonstra însuşirea 
competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. MICLAUȘ ALINA TUDORINA  

 G.P.P. ALEODOR ORADEA 
 
Ca educatori și cercetători în câmpul educației, trebuie să privim spre viitor. Ciprian Ceobanu 
 
 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 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. 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. 

 Pentru o evaluare online 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. 

 Este de reținut și faptul că, atâta timp cât metodele de instruire rămân neschimbate, indiferent de 
mediul de învățare (online sau offline), și rezultatele vor rămâne pe măsură. Acest lucru atrage atenția 
asupra necesității adaptării din interior a abilităților personale de pedagogie pentru a sprijini în mod activ 
și dedicat învățarea, atât din partea elevului, cât și a cadrului didactic. Nu trebuie să uităm că utilizarea 
tehnologiei și a resurselor digitale este doar un alt mijloc – în acord cu tendințele contemporane – prin care 
educația eficientă poate fi realizată, învățarea devenind deopotrivă un scop și un proces educativ. „Eficiența 
utilizării computerului este în strânsă relație cu priceperea și creativitatea umană”, afirmă Ceobanu (2016, 
p. 113), referindu-se deopotrivă la faptul că tehnologia este atât produs al acestor două calități și abilități 
umane, cât și mijloc de exprimare continuă a lor. 

 Pentru realizarea cu succes și cu cât mai mare eficiență a demersurilor de predare învățare la distanță 
utilizând mijloacele tehnologice și digitale, următoarele tehnici le-am selectat ca fiind unele dintre cele mai 
simple și adecvate contextului în care se realizează interacțiunea educativă (prescolar). 

1. REFLECȚIA PERSONALĂ – simplificat  
Metoda reflecției personale poate fi aplicată atât în format adaptat offline (prin fișe de lucru 

individuale), cât și în format online, în timpul oricărui tip de activitate realizată și pe marginea oricărui tip 
de subiect. Este o metodă didactică bazată pe limbaj și pe dialog intern care presupune utilizarea gândirii 
în mod activ în direcția structurării informațiilor și a elementelor experienței educative. Avantajele acestei 
metode constau în faptul că cimentează păstrarea conținuturilor în forurile de termen lung ale memoriei, 
precum și că promovează dezvoltarea gândirii critice și evaluative, sintetice și analitice a copiilor. Este, 
totodată, o metodă ce promovează implicarea activă, atentă și conștientă a elevului în activitatea realizată, 
facilitând astfel participarea conștientă și responsabilă. Trebuie reținut faptul că este important ca întrebările 
adresate să fie de tip deschis (deci SĂ NU AIBĂ ca posibilitate de răspuns variante precum DA sau NU) și 
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să stimuleze pe cât de mult posibil gândirea, capacitatea de reflecție autonomă, fără să indice direcții de 
gândire sau răspunsuri prestabilite. 

2. JOCUL DE ROL  
Ca metodă didactică, jocul de rol este în sine o tehnică interactivă, care stimulează gândirea, 

antrenează imaginația și limbajul, dar mai ales consolidează buna dezvoltare a abilităților de relaționare și 
de empatie prin transpunerea elevului în „pielea” diferitelor personaje sau roluri jucate. Învățarea bazată pe 
jocul de rol se construiește în jurul colaborării cu ceilalți „actori”, fiind extrem de utilă în dezvoltarea 
comportamentelor sociale și a abilităților de comunicare ale elevilor. Important în realizarea acestei metode 
este, totuși, pregătirea prealabilă, fie direct alături de copii – prezentarea și exersarea rolurilor –, fie alături 
de părinți, ca parteneri în exersarea rolurilor și, eventual, în realizarea activităților ce însoțesc punerea piesei 
în act (costumație, posibilă recuzită etc.).  

Totodată, și asemenea metodei anterioare, trebuie avute în vedere particularitățile copiilor, 
disponibilitățile lor cognitive, energetice, afective și motivaționale, astfel încât realizarea activității să fie 
mai mult joc, iar bucuria descoperirii mai mult decât un demers sec, rigid și tehnic de învățare. 
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PROF. GR.I – LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU TIMIŞOARA 

  
Învățământul on-line deschide noi posibilități de învățare la distanță, 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 aproape întregul sistem de învățământ, 
public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este în scenariul hibrid sau închis.  

O mulțime de instrumente on-line vin în ajutorul profesorului în dificila misiune de predare și mai 
ales de evaluare. Printre acestea cele mai cunoscute și folosite sunt: aplicaţii pentru conferinţe Web, ce 
permit comunicarea sincronă a mai multor persoane folosind resursele Internet, instrumente pentru 
organizarea orarului personal, care permit organizarea optimă a activităţilor (ore, şedinţe, întîlniri) pentru 
o perioadă anumită (Google calendar), sisteme de gestionare a cursurilor, aplicaţii complexe care permit 
gestionarea integrală a procesului de e-learning în cadrul unei instituţii de învăţământ. (Moodle, 
Blackboard). 

În condițiile de azi probabil că este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare 
și a celor on-line pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

Evaluarea joacă un rol esențial în procesul didactic – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă 
informaţii despre progresul de învățare şi ghidează profesorul în activitatea didactică. Evaluarea este 
esenţială pentru procesul instructiv – educativ iar rezultatele obținute de către elevi sunt o măsură a 
progresului elevilor și a eforturilor depuse de către cadrul didactic. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient cerințelor din actuala 
perioadă, ce generează situații speciale din cauza apariției virusului SAR COV 2. Acest tip de evaluare este 
indicat a fi folosit cât mai des, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării 
tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. 

Pentru evaluarea elevilor, la clasele unde predau eu utilizez testele grilă în Google forms, datorită 
avantajelor pe care acestea le oferă: 

 Nu necesită abilități digitale foarte ridicate din partea elevilor 
 Corectarea este extrem de rapidă 
 Se asigură un feedback imediat elevilor, prin afișarea automată a punctajului 
 Au un grad ridicat de atractivitate 
 Se pot aplica la toate disciplinele de învățământ 
 Asigură o învățare facilă 
 Există posibilitatea colectării datelor despre rezultatele elevilor în foi de calcul similare cu cele de 

Excel astfel încât să avem o evidență clară cu rezultatele evaluării 
 Formularul Google realizează interpretarea grafică a fiecărui item din test. 
Însă orice metodă de evaluare are și dezavantaje. Printre acestea se numără și următoarele: 
 Nu toți elevi dispun de dispozitive electronice pentru evaluarea on-line 
 Chiar dacă majoritatea elevilor au smartphone, nu toți au date mobile activate sau acces la Internet 
 Există și posibilitatea fraudării rezultatelor testelor de evaluare 
 Lipsește ,,factorul uman”- empatia față de elev 
 Nu se pot concepe itemi de tip subiectivi și semi-obiectivi, ci doar de tip obiectivi 
Ca o observație referitoare la tipurile de itemi ce se pot utiliza eficient în evaluarea on-line pot spune 

că eu folosesc itemi cu o singură variantă corectă de răspuns, deși există posibilitatea de a concepe itemi cu 
mai multe variante de răspuns corecte, în caz particular toate sau nici unul. 

 Popularitatea evaluării on-line a crescut în ultimul timp foarte mult. Există o tendinţă de a asocia 
evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, probabil și 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 
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sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online.  

 
În concluzie: 
Evaluarea on- line este o provocare atât pentru profesori, care sunt obligați să dezvolte noi 

instrumente de evaluare, cât și pentru elevi, care trebuie să-și asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. Profesorul împreună cu elevii trebuie să discute opţiunile de evaluare, 
modul de prezentare, durata evaluării şi să ia 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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ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ON- LINE 

 
PROF. MIHAI GEORGIANA IRENA 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VALEA MARE PRAVAT  
 
 Evaluarea este o parte importanta a invaţarii. Daca predarea se poate realiya cu uşurinţă evaluarea 

trebuie să şină cont de cele trei 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. 
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. 

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,dar oare aveam suficient timp să pregătim astfel de 
instrumente atunci cand trecerea invatarii, predarii şi evaluarii se face într-un timp f scurt. 

Un avantaj in folosirea evaluarii pe calculator este că , 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 scurta perioadă in care am folosit evaluarea on line am utilizat comunicarea prin Skype şi Zoom , 
iar în această perioadă Google Classroom și Microsoft Team. 

Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este, Google Classroom 
și Microsoft Team. 

Orice instrumente de e-learning și de comunicare ai folosi consider că prezenta in fata calculatorului 
mă face să obosesc mai repede si pentru a mă face inţelească consum mai multe resurse decă în mod normal 
şi imi lipseste interacţiunea directă. 

In on line problema evaluarii consta in identificarea identitatii persoanei care sustine evaluarea.acest 
lucru se observa la instrumentele gratuite care nu folosesc conturi institutionale.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 proces trebuie 
să fie conștienți de acele lucruri. Poate utilizarea unui cont de aces unic va face evaluarea corecta. 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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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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘ. MIHAI MIRELA LILIANA 

 
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. Se pot 
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. 

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.  

În Învățământul preșcolar,mai mult ca în celelalte ramuri ale învățământului atât în desfășurarea 
activităților zilnice cât și în desfașurarea celor de evaluare este imperios neceasară prezența unui adult care 
să îndrume și să ajute preșcolarul majoritatea timpului. 

Dintre multitudinea de instrumente ce pot fi folosite atât în procesul de predare cât și în cel de 
evaluare,pot fi amintite următoarele:  

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. 

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. 

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. 

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) 

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. 

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 
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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. 

CU AJUTORUL CALCULATORULUI, EVALUAREA ESTE FACUTA INSTANTANEU, 
EVALUATUL PRIMIND UN PUNCTAJ PE LOC. ESTE O EVALUARE BRUTA, CU UN FEEDBACK 
INSUFICIENT, DEOARECE COMUNICAREA NOTEI NU OFERA NICI UN INDICIU EXPLICATIV CU 
PRIVIRE LA NATURA GREȘELII SAU A CAUZEI ACESTEIA. ÎNSA TOCMAI ACEST FAPT POATE 
DECLANȘA NOI EFORTURI DE INVAȚARE/INȚELEGERE. Perioada aceasta nu mai avem decât la a 
spera la ultima parte a frazei: auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult.  
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EVALUAREA ÎN ȘCOALA ONLINE  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAI NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ODOBESCU”, URZICENI 
 
România are în derulare, de puțină vreme, un proiect național cu o componentă de instruire la distanță: 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. Expertiza acumulată în acest proiect și 
resursele disponibile au fost utilizate pentru un răspuns relativ rapid, care a vizat, pe de o parte, suport direct 
pentru cadre didactice și școli în accesarea și organizarea unei platforme de elearning, oferit de experții 
elearning CRED locali și regionali, iar pe de altă parte realizarea unei pagini-portal cu câteva recomandări 
de soluții de elearning, platforme educaționale, instrumente și resurse educaționale deschise.  

Crearea unui portal cu sugestii și resurse, disponibil la adresa digital.educred.ro, a fost o foarte bună 
soluție de sprijin centralizat pentru prima fază a reorganizării în urma deciziei de suspendare a cursurilor 
față-în-față, cu două aspecte inspirate: (1) acoperirea aspectelor pedagogice concrete prin oferirea de 
exemple de utilizare a noilor tehnologii în educație și (2) direcționarea cadrelor didactice către grupuri de 
suport colegial, funcționale, deja constituite pe rețele sociale, unde profesorii pot să primească rapid ajutor 
de la alți profesori pentru probleme punctuale și situații particulare.  

Acest portal necesită însă o dezvoltare constantă, nuanțări și completări pentru a acoperi diferențiat 
toate nivelurile de învățământ, toate disciplinele, mai multe tipuri de activități de învățare și de modalități 
de suport posibile, având în vedere și elevii cu nevoi educaționale speciale, elevii din clasele cu predare în 
alte limbi și, mai ales, sugestii și soluții pentru elevii și profesorii care nu au echipamente suficient de 
performante și nici acces suficient sau constant la I 

De exemplu, sunt prezente pe portal doar 10 platforme educaționale românești, dintre cele peste 30 
identificate de noi. Promovarea acestora în lista oficială de recomandări ar putea avea la bază o selecție 
transparentă, pe criterii de calitate și cu condiții preliminare obligatorii de respectare a normelor de protecție 
a datelor personale ale cadrelor didactice și elevilor, precum și (preferabil) de garantare a posibilității de 
utilizare gratuită pe termen nelimitat a serviciilor și resurselor oferite. Furnizorii de platforme educaționale 
trebuie să garanteze că profesorii păstrează dreptul de proprietate intelectuală asupra materialelor dezvoltate 
de ei înșiși. În plus, conținutul educațional creat în această perioadă de cadre didactice ar trebui să fie 
disponibil public și colectat centralizat într-o bază de date organizată pe discipline și ani de studiu, 
constituind, în timp, o parte din Biblioteca Școlară Virtuală. Din păcate, resurse consistente și importante 
prezente până de curând pe portalurile naționale cu softuri educaționale – primar.edu.ro, gimnaziu.edu.ro 
sau liceu.edu.ro – sunt scoase din uz, iar platforma manuale.edu.ro este prea puțin popularizată și utilizată. 

 Programul Teleșcoala, a fost, de asemenea, o soluție bună pentru prima etapă, implementată rapid, 
focalizată pe nevoile elevilor din clasele terminale ale gimnaziului și liceului. Este însă necesar să fie stabilit 
un standard național de calitate a educației prin suita de sesiuni susținute la televiziunea publică, care sunt 
considerate „un model” și vor influența modul de predare al multor profesori, în special al celor aflați la 
debutul carierei didactice. Percepția a ceea ce înseamnă o „lecție bună” se extinde nu doar la nivelul altor 
profesori, ci ajustează așteptările elevilor, părinților și publicului larg, în general. De aceea, trebuie diminuat 
excesul de teorie, trebuie crescută legătura cu practica și relevanța învățării pentru viața cotidiană, trebuie 
utilizate metode de interacțiune educațională și diminuată ponderea metodelor expozitive. Așadar, cu unele 
limitări firești, impuse de mediul de comunicare, lecțiile prezentate public ar putea să includă într-o măsură 
mult mai mare sarcini de lucru practice, plasate în contexte concrete de viață și care pleacă de la o problemă/ 
context real, plauzibil, care solicită nu doar utilizarea de proceduri sau formule și memorarea de informații 
(clasificări, definiții, rutine etc.) ci stimulează formarea unor capacități de nivel superior (aplicare, 
interpretare, anticipare de consecințe, explicarea fenomenelor, creare, raportare la valori, conduite 
proactive, cooperare etc.). Situațiile educative prilejuite de aceste emisiuni Teleșcoala, înregistrate pentru 
a fi la dispoziția elevilor și cadrelor didactice pe termen lung, pot constitui un reper pentru inovare. 

•Continuarea oferirii de sprijin personalizat pentru cadrele didactice. Formularea situațiilor-problemă 
comune/ frecvente și identificarea unor soluții la nivelul școlii, potrivite elevilor și comunității locale, chiar 
dacă acestea nu sunt „în trend”.  

•Constituirea unui grup/ comandament de comunicare care să fie publicat pe situl unității și, respectiv, 
în lista centralizată la nivel de ISJ, care să răspundă eventualelor solicitări ale părinților sau să coordoneze 
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și să asigure calitatea eventualelor oferte de suport din partea societății civile sau mediului IT. Valorificarea, 
în acest sens, a persoanelor-resursă din instituție: profesori-mentori, ambasadori eTwinning și profesori 
eTwinning, cadre didactice care au participat la mobilități Erasmus+ în domeniul utilizării TIC în educație, 
profesori de informatică (și TIC) etc. 

 •Încurajarea colaborării între cadrele didactice din școală și a schimbului de idei și resurse privind 
modalitățile de realizare a activităților de educație la distanță.  

La nivelul cadrului didactic: 
 •Mai multă auto-responsabilizare, inventivitate și curaj decizional pentru a identifica soluții 

convenabile, în raport cu situațiile date, până la a primi de la factorii decidenți răspunsuri sau căi de 
intervenție didactică; 

 •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. 
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TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

  

 PROFESOR, MARINELA MIHAILA 
 

 Tehnologia nu poate înlocui un profesor grozav. Însă tehnologia în mâinile unui profesor grozav 

poate să fie transformațională! 

 

 Pentru profesori, evaluarea activității 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. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei 

prin intermediul rețelelor de socializare în evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 Enumerăm câteva: 

– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; putem să 

corectăm temele și putem să oferim 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 

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: Kahoot, Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe în care să surprindă atât imaginea 

de pe interfața device-ului propriu cât și vocea proprie. 

 Cel mai bun instrument de evaluare este cel pe care profesorii și elevii îl vor folosi. În concluzie, 

implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană cât mai 

profundă și cât mai semnificativă. 
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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://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
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METODA ”PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE” 

 
 PROF. ALINA MIHĂILESCU 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICA ”MATEI BASARAB” 
 RM. VALCEA 

 
Propusă de Edward de Bono, metoda thinking hats este o altă metodă interactivă, de gândire critică, 

ce presupune interpretarea de roluri de către participanţii care îşi aleg una dintre cele şase pălării - figurine 
decupate sau simple simboluri - de culori diferite, cărora le corespund semnificaţii şi, implicit, modalităţi 
diferite de interpretare. 

Participanţii la jocul didactic trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să îşi asume 
rolul sugerat de aceasta: 

- Pălăria alba este neutră, oferă o privire obiectivă asupra faptelor discutate, limitându-se la a da 
informaţii despre subiectul ales; semnifică gândirea obiectivă. 

- Pălăria galbenă este cea care oferă o perspectivă pozitivă asupra situaţiei, semnifică gândirea 
optimistă. 

- Pălăria roşie este cea care oferă o perspectivă emoţională asupra faptelor abordate; semnifică 
gândirea influenţată de afect. 

- Pălăria verde este cea care exprimă idei noi şi oferă o perspectivă productivă asupra situaţiei, 
semnifică gândirea creativă. 

- Pălăria albastră este cea care exprimă controlul procesului de gândire, supraveghind, dirijînd 
bunul mers al lucrurilor; semnifică gândirea speculativă. 

- Pălăria neagră este cea care oferă o perspectivă sumbră, judecând faptele; semnifică gândirea 
critică, negativistă. 

 Purtătorii celor şase pălării trebuie să intre perfect în pielea personajelor, să gândească din 
perspectiva pălăriei sub care se află. Pălăria poate fi purtată individual, dar şi colectiv (mai mulţi elevi care 
poartă aceeaşi pălărie trebuind să coopereze, pentru a găsi cele mai bune interpretări ale cazului discutat 
din perspectiva sugerată de culoarea pe care o poartă). La fel, acelaşi elev poate trece sub pălării diverse. 

Concret, metoda funcţionează astfel: se oferă cazul propus spre a fi discutat şi pălăriile gânditoare 
elevilor. Cei care poartă pălăria: 

- albă: trebuie să ofere doar informaţii despre caz, ca un fel de computer sau ecran pe care acestea 
se derulează pur şi simplu (faptele sunt următoarele:...); 

- roşie: trebuie să-şi expună emoţiile, sentimentele în legătură cu cazul, fără a încerca să le justifice 
(sentimentul meu e că..., [nu] îmi place că...); 

- neagră: trebuie să ofere o apreciere negativă a faptelor, punctând aspectele negative sau erorile 
acestora, dar şi pericolele demersurilor propuse (nu e bine pentru că..., ne expunem la riscul ca...); 

- galbenă: trebuie să se concentreze, dimpotrivă, pe cele pozitive, pe beneficiile şi valoarea faptelor, 
explorînd concret şi clar sugestiile primite (care sunt beneficiile... ?, dar obiectivele...); 

- verde: e responsabil de creativitatea grupului, deci de căutarea şi găsirea soluţiilor şi alternativelor 
la acestea (ce-ar fi dacă..., putem face asta şi altfel... ?); 

- albastră: e responsabil de controlul demersurilor desfăşurate, defineşte problema şi deduce 
întrebările, formulează ideile principale şi concluziile, într-un cuvânt monitorizează bunul mers al lucrurilor 
(care e următorul pas... ?, haideţi să rezumăm...). 

Avantajele metodei sunt evidente: 
- stimulează activitatea şi metoda critică, capacitatea de interrelaţionare şi respect mutual; 
- încurajează capacitatea de comunicare şi puterea de a lua decizii a fiecărui elev; 
- dezvoltă mai ales inteligenţa interpersonală, dar şi cea lingvistică sau logico-matematică; 
- combate pasivismul în faţa unui fenomen, toţi membrii clasei fiind invitaţi să îl interpreteze, pe 

rând; 
- are o mare aplicabilitate, indiferent de categoria de vârstă sau de nivelul de cultură, educaţie ş.a. 

al participanţilor; 
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- determină pluriperspectivismul, schimbarea perspectivei de gândire asupra unui fapt şi, implicit, 
empatia; 

- încurajează gândirea complexă, atît cea individuală, cât şi cea de grup etc. 
 Utilizarea frecventă sau inadecvată a metodei are însă unele dezavantaje ce trebuie luate în 

considerare: 
- există posibilitatea ca metoda „pălăriilor gânditoare" să nu fie luată în serios şi să fie, în consecinţă, 

percepută ca o simplă activitate recreativă, mai ales în cazul în care elevilor participanţi nu li se explică 
foarte bine „regulile jocului" şi conotaţiile cromaticii; 

- chiar în cazul în care principiile metodei sunt înţelese cum trebuie de către elevi, eşecul ei poate fi 
determinat şi de identificarea totală a elevilor cu una dintre pălăriile gânditoare (ceea ce ar duce apoi la 
refuzul ulterior al schimbării pălăriei, deci la refuzul interpretării faptelor din opera literară din altă 
perspectivă decât cea iniţială); 

- metoda limitează, aşadar, posibilităţile de analiză a operei literare. 
 Aplicație: Într-o lecţie de caracterizare a unui personaj literar, se pot da elevilor următoarele sarcini: 
- prezintă informaţiile ştiute despre personajul X (purtătorul pălăriei albe); 
- prezintă motivaţia opţiunilor personajului (purtătorul pălăriei galbene); 
- judecă atitudinea personajului faţă de celelalte personaje (purtătorul pălăriei negre); 
- adu argumente de ordin afectiv în legătură cu opţiunile personajelor (purtătorul pălăriei roşii); 
- adu interpretări numai/fă nişte afirmaţii surprinzătoare asupra faptelor personajelor (purtătorul 

pălăriei verzi); 
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 METODE ŞI TEHNICI DE EVALURE ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL ONLINE 

 
MIHĂIȚĂ CORINA MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC “TIU DUMITRESCU” 
MIHAILEȘTI, JUDEȚUL GIURGIU 

 
 Din punctul meu de vedere,sistemul virtual este bun,insa,elevii ar trebui motivati ,prin diverse 

jocuri,recompense,sanctiuni. De asemenea, as putea sugera, ca aceste cursuri 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 folosind diferite platforme sau 
aplicații; prin conferințe ce stau la baza unor vizionari ale unor documentare educative. De asemenea, 
același lucru se poate aplica si în parcurgerea materiei noi. 

 Facilitarea atingerii scopurilor educaționale și a autoreglării în învățare poate fi realizată prin 
utilizarea unor platforme user-friendly, care să ne permită să monitorizeze implicarea și progresul celor ce 
învață. În cazul elevilor mai mari, o modalitate care s-a dovedit eficientă în atingerea obiectivelor de 
învățare, precum și în activarea strategiilor de învățare autoreglată a fost realizarea unor exerciții de reflecție 
în grup asupra diferitelor problematici din tematica parcursă. 

 O a doua metodă eficientă de a susține activarea strategiilor de învățare autoreglată constă în oferirea 
de feedback cu instrucțiuni suplimentare. Este dovedit în mod repetat faptul că feedback-ul imediat și 
specific contribuie semnificativ la creșterea angajamentului în învățare și la performanța academică în 
procesul educațional desfășurat față în față. În mediul online, unde formele de feedback implicit (non-verbal 
și paraverbal) sunt mult diminuate, oferirea de feedback verbal, specific și constructiv din partea cadrului 
didactic poate contribui la creșterea încrederii elevilor în propriul proces de învățare și a satisfacției 
academice necesare menținerii motivației. Eficiența combinării feedback-ului cu oferirea de prompt-uri a 
fost demonstrată într-un studiu, care a vizat efectele instrucțiunilor suplimentare și ale feedback-ului în 
cadrul procesului educațional desfășurat asincron. Rezultatele au arătat că elevii care au beneficiat de 
îndrumare concretă, de instrucțiuni specifice și feedback, din partea profesorilor și colegilor, au utilizat mai 
frecvent diferite strategii de învățare autoreglată.  

 O alta metoda buna ar putea fi utilizarea unor materiale video extrem de bine structurate, care să 
permită celui ce învață să fixeze informațiile relevante și să le aplice cât mai concret. Aceste materiale au 
avantajul că pot fi oprite și reluate oricând, astfel că elevul își poate ajusta parcurgerea lor în funcție de 
capacitatea de înțelegere, de starea emoțională etc., fără să fie nevoit să le parcurgă în ritmul mediu al clasei 
/ grupei.  

 Pe de o parte ,posibilitățile multiple de susținere a procesului educațional, pe care le oferă 
instrumentele online, pot dezvolta autonomia în învățare, creativitatea și flexibilitatea cognitivă. Desigur, 
o condiție esențială pentru ca aceste competențe să se dezvolte este ca profesorul să încorporeze în 
proiectarea didactică cele mai eficiente instrumente în raport cu obiectivele didactice și, totodată, să 
încurajeze colaborarea, căutarea susținerii din partea cadrului didactic sau a colegilor, stabilirea 
obiectivelor, gestionarea efortului și a timpului . 

 Cadrul didactic este în primul rând un manager al procesului instructiv-educativ, în realizarea căruia 
se va folosi de o serie de mijloace didactice. Utilizarea mediului virtual ca mijloc didactic devine necesară 
în câteva puncte cheie ale activităţii didactice, după cum urmează:  

 • Proiectarea activităţii didactice  
- selectarea unor resurse didactice de calitate, care facilitează atingerea scopurilor educaţionale 

urmărite şi centrarea învăţării pe conţinuturi relevante pentru competenţele care trebuie formate la cursanţi; 
utilizarea textului, imaginilor, sunetelor şi animaţiei; angajarea cursanţilor în activităţi de învăţare bazate 
pe explorare, descoperire şi cooperare.  

 •Derularea procesului de predare 
-învăţare-evaluare - care înseamnă în acest caz, adaptarea mediului virtual la nevoile de predare ale 

profesorilor, în condiţiile asumării rolului de facilitatori ai învăţării şi implică: - activizarea procesului de 
predare-învăţare, asigurarea unui cadru interactiv de învăţare; - implicarea cursanţilor în căutarea şi 
prelucrarea informaţiei; - asigurarea pentru cursanţi a unui ritm propriu de parcurgere a activităţilor de 
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învăţare şi de rezolvare a sarcinilor de evaluare, în funcţie de nivelul lor de pregătire; - creşterea atractivităţii 
lecţiilor desfăşurate.  

 • Managementul învăţării  
- concentrarea activităţii profesorului pe cursant, ajutându-l să înveţe cum să înveţe, adică să-şi 

construiască singur cunoaşterea. Mediul virtual poate facilita în acest context următoarele: - organizarea 
unor parcursuri diferenţiate de învăţare; - îmbinarea lucrului individual, cu lucrul pe echipe; - angajarea 
cursanţilor în activităţi de învăţare care necesită conexiuni interdisciplinare şi transdisciplina 

 In alta ordine de idei,Învăţarea online în cooperare este un important “instrument” pentru viitorul 
procesului de învăţământ de toate gradele şi nivelurile, în orice tip deorganizaţie. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE 

 
MARIOARA CURCULESCU 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TIU DUMITRESCU,,  
MIHAILESTI, JUDETUL GIURGIU 

 
Dintre toate aspectele luate în discuţie în contextul pandemic actual, un lucru este cert: 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. 

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. 

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 multiple 
pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator, numit SCORM sau renumita platformă BlackBoard, care vine cu 
modele de implementare atât on-premises cât și face-to-face. SCORM nu este însă suficient pentru a asigura 
corectitudinea. Uneori nici chiar conturile instituționale. Contul instituțional unic, care identifică un elev 
după numărul său, permite gruparea acestora pe seri și grupe de lucru, 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 ID-
ul de pe care s-a conectat un elev, pentru a asigura faptul că evaluaţii nu s-au unit în grupuri pentru a 
răspunde la chestionarele de evaluare.  

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 niciun 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, singurul avantaj al evaluării online ar fi auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult. Pentru 
probele orale poate fi folosită 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. În mod obiectiv, probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv 
partea de teze scrise nu mai este aplicabilă. În ceea ce priveşte probele practice, acestea pot fi eficiente doar 
dacă au aplicabilitate în mediul electronic. Dintre metodele moderne, nu se conturează nicio idee 
argumentată despre 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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EVALUAREA DIDACTICA 

 
PROF. ELISABETA MIHOC 

LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI 
 
Importanta evaluarii didactice in procesul de invatamant este legitimata de urmatoarele constatari: a) 

Actul predarii asuma finalitati, obiective instructive si formative, iar performantele elevului indica gradul, 
masura in care obiectivele au fost indeplinite. b) Evaluarea rezultatelor scolare permite profesorului sa 
restructureze in chip optim demersul didactic. c) Actiunile de evaluare didactica detin in scoala o pondere 
insemnata, pana la 40% din munca profesorului (I. Radu, 1995). 

Pentru ca evaluarea progresului scolar sa-si atinga scopurile, profesorul trebuie sa se initieze in 
principalele directii oferite de cercetarea docimologica: a) Inlocuirea sau completarea probelor clasice de 
evaluare cu teste de evaluare compuse din itemi bine structurati, ce permit o evaluare obiectiva a progresiei 
invatarii, a deprinderilor si a capacitatilor intelectuale b) Asimilarea competentelor necesare participarii la 
elaborarea sistemului de evaluare la nivel national (standarde, instrumente, modalitati si forme de evaluare) 
c) Familiarizarea cu instrumente si mijloace obiective de evaluare (scari de evaluare, teste docimologice, 
baremuri etc.) d) Trecerea activitatii de evaluare de la actiunea centrata preponderent pe nivelul de 
informare a elevilor, la un act evaluativ complex care sa acopere toate laturile sistemului educational. 

Din punct de vedere pedagogic evaluarea ofera informatii referitoare la relatiile dintre componentele 
interne ale procesului educational, in special a celor dintre profesor si elev. Cunoscand performantele 
elevilor putem aprecia daca activitatile proiectate si-au atins scopul. 

Procesul de invatamant integreaza doua activitati: actul transmiterii sau comunicarii de informatie, 
actul receptarii si insusirii acesteia. Profesorul trebuie sa-si dea seama despre rezultatele activitatii de 
predare, sa obtina informatii despre modul de receptare a datelor oferite, despre dificultati si lacune in 
asimilare. O asemenea informatie feed-back trebuie sa aiba un caracter sistematic si continuu pentru a 
inchide ciclul predarii si al invatarii. 

Pe de alta parte, elevul are nevoie de validarea corectitudinii notiunilor si rationamentelor insusite, 
de corectarea greselilor. 

Notam de asemenea ca exercitiu, repetitia fara cunoasterea rezultatelor, fara un moment de verificare 
si evaluare, nu asigura progresia invatarii. Repetitia lipsita de indici de performanta poate valida erori 
instalate inca la inceputul secventei de invatare. Reglarea procesului de instruire presupune functionarea 
continua a „conexiunii inverse". 

Valorificarea/ascultarea ritmica face pe elev sa invete cu regularitate, intre frecventa ascultarii la 
lectie si reusita scolara exista o corelatie directa: „Ar fi cu totul nerealist -; scrie D. Ausubel (1982) -; sa ne 
asteptam ca elevii sa invete cu regularitate, sistematic si constiincios in absenta unor examinari periodice". 

Evaluarea are o valoare motivationala: dorinta de succes, respectiv teama de esec sunt imbolduri 
importante in invatare. Succesul sistematic inscrie motivatia invatarii pe o spirala ascendenta, in timp ce 
esecul poate duce la „demotivare". 

Moment al autoevaluarii, al formarii constiintei de sine 
Aprecierea obtinuta in scoala este asimilata, interiorizata de elev, devenind reper in autoapreciere, in 

formarea imaginii de sine. Notele scolare reprezinta, de regula, si note de inteligenta; disocierea dintre 
acestea in ochii elevilor se produce abia in clasele mari. Pe de alta parte, aprecierea profesorului este insusita 
de grupul-clasa, se rasfrange in sfera relatiilor interpersonale, in statutul sociometric al elevului. 

Nivelul de pregatire al elevilor nu poate fi cunoscut printr-o singura proba si un singur procedeu; 
examinarea repetata, prin probe felurite si bine organizate este singura cale care duce spre o justa 
cunoastere, apreciere si notare a copiilor. Tendinta spre monism metodic nu este indicata, pentru ca poate 
fi usor speculata de elevi. 

Evaluarea de portofoliu 
Termenul portofoliu este un neologism in limba romana (Florin Marcu, Constantin Mancea, 1986, 

Dictionar de neologisme, Ed. Acad. RSR, p. 853) ce comporta multe semnificatii, ca de exemplu: 
- functie, demnitate de ministru; 
- totalitatea actiunilor sau rezultatelor comerciale aflate in evidenta unei banci; 
- totalitatea lucrarilor aflate in programul unei edituri sau a altei institutii etc. 
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Toate metodele de evaluare consacrate in stiintele educatiei: chestionarea orala, probele scrise si 
practice, chiar testele docimologice sant sondaje de volum restrans, atasate sau adaugate procesului de 
predare si invatare. In contrast cu aceste demersuri, portofoliu consemneaza rezultatele elevului si ale clasei 
sau grupului (produsele activitatii scolare), asa cum se releva ele pe durata programului de studiu. 

Portofoliu defineste totalitatea produselor pe care elevii sant capabili sa le elaboreze, gratie 
parcurgerii unor experiente de invatare. In produsele activitatii scolare se proiecteaza intreg spectrul 
achizitiilor invatarii: sistemul notional, operatiile gandirii si procesul cognitiv ca atare, capacitatile de 
aplicare si transfer etc. 

In sfarsit, portofoliu exprima ceea ce stie elevul (ca informatie), precum si ceea ce stie sa faca in mod 
concret, practic; evaluarea acestor variabile ale invatarii permite optimizarea demersului didactic. Pe durata 
progresiei invatarii, elevul asambleaza o colectie de lucrari care definesc dezvoltarea achizitiilor sale. 

Demersul evaluarii incorporeaza trei componente corelate: 
• Standarde de performanta, - ce trebuie sa stapaneasca elevii ca informatie si abilitati practice. 
• Continuturi -; care produse ale activitatii elevului devin relevante pentru progresia invatarii. 
• Masurare si cuantificare -; cum se vor identifica indicii relevanti pentru achizitiile invatarii. 

O evaluare obiectiva este conditionata de statuarea clara a criteriilor de performanta. Elaborarea 
standardelor presupune un demers secvential ce poate fi reprezentat astfel: 

1. Analiza continuturilor invatarii in termeni de performanta. In aceasta analiza devin utile raspunsuri 
la intrebarile urmatoare: 

- Care experiente de invatare pot valorifica mai deplin continuturile disponibile ? 
- Ce dificultati sau oportunitati pot insoti parcurgerea continuturilor ? 
2. Articularea predarii la obiectivele instruirii si resursele existente. In aceasta etapa deciziile 

profesorului tintesc urmatoarele arii problematice: 
- Care sant obiectivele principale pentru restructurarea continuturilor ? 
- Ce teme si concepte trebuie parcurse si la ce nivel ? 
- Ce resurse sant disponibile si care pot fi create ad-hoc ? 
- Care este durata optima pentru realizarea obiectivelor asumate ? 
3. Asigurarea asistentei pedagogice. Ce persoane si competente sant in masura sa sprijine parcurgerea 

programului de studiu ? 
4. Analiza produselor activitatii scolare. Asigurarea unei atmosfere interactive de dezbatere cu elevii 

asupra prestatiilor / lucrarilor individuale. 
5. Crearea unui centru de resurse, pe obiecte si materii de studiu, care sa fie accesibile tuturor 

profesorilor. 
Se recomanda munca in echipa. Confruntarile de opinii ajuta la decantarea indicilor relevanti pentru 

temele de studiu, iar apoi traducerea acestora in standarde de performanta. 
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 INVATAMANT ONLINE SAU…STIINTA DE A-I MENTINE PE COPII 

ANGAJATI, CHIAR SI DE ACASA 
 

PROF. LUMINITA MIHOC 
COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” PETROSANI 

 
 

 
 
 
 “Scopul educatiei ar trebui sa fie pregatirea unor oameni care sa actioneze si sa gandeasca 

independent si care, in acest timp,sa vada in slujirea comunitatii realizarea suprema a vietii lor.” 
Albert Einstein 
 Tehnologiile educationale moderne, caci despre ele este vorba in primul rand, urmaresc facilitarea 

procesului didactic ajutand astfel cadrele didactice sa creeze contexte favorabile invatarii, formarii 
deprinderilor,constituirii unui complex de atitudini carea sa stimuleze curiozitatea. 

 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 nelimitate. 

 Iata câteva dintre acestea: 
 – 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 oferim 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. 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 – include mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la 
învățământul primar. 

 – Zoom – pe măsură ce tot mai mulți oameni încep să lucreze de acasă, ședințele online devin și ele 
o necesitate. Din fericire, există destul de multe servicii care îți permit să te întâlnești online cu colegii de 
muncă, partenerii de afaceri și prietenii tăi. Una dintre cele mai bune soluții este Zoom ca si pentru lectii, 
de altfel. 

 – Skype – pentru a găzdui o conferință video , înregistrarea apelurile, activarea subtitrările în direct 
sau pur și simplu putem discuta prin chatul inteligent. 

 – Google Meets – Google face disponibile pentru toată lumea funcțiile de conferințe video la nivel de 
companie. Acum, oricine are un Cont Google poate să creeze o întâlnire online și să beneficieze de întâlniri 
de până la 60 de minute pentru fiecare întâlnire. 

 Evaluarea…Dar, orice platforma ai folosi, urmeaza inevitabil,evaluarea. Offf, evaluarea este cea 
mai grea, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. Poate fi chiar placut, dacă îți place ce faci. Poate 
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fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, după care te odihnesti liniștit. Învățarea nu e chiar 
treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai transmis cat ai putut mai bine, să învețe elevul… că și tu ai făcut 
asta la rândul tău. Dar evaluarea e 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. 

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. 

 Concluzia care se impune- scoala online este cam ca scoala fata in fata,dar…fara mediul 
interactiunilor sociale care sunt parte integranta a unei zile obisnuite de scoala si fara indrumarea 
profesorilor,multe din elementele cheie de motivare disparand…Fie ca este vorba de metode traditionale 
de evaluare sau metode complementare,invatarea are nevoie de tehnologii educationale moderne insusite 
de cadrele didactice si aplicate inteligent si constructiv in derularea procesului instructiv-educativ. 

 Observatia?Toate aceste modalitati de evaluare incercate la nivel de online nu ne aduc din partea 
eleviilor acea invatare aprofundata si dragostea pentru invatare pe care cu totii o dorim… Dar ,poate, aceasta 
este provacarea adresata noua, profesorilor, provocarea vremurilor pe care le traim!Sa speram ca o vom 
trece cu bine! 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
CUM FUNCȚIONEAZA PROCESUL EDUCAȚIONAL INTR-O LUME 

ALTFEL 
 

PROF. MIINEA CRISTINA MIINEA 
SPECIALITATEA: FIZICĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” SECTOR 1 BUCUREȘTI 
 
 În urmă cu doi ani, când am făcut cursul Google for Education, nu credeam că voi ajunge să lucrez 

intens în acest mod și nici că voi căuta constant noutăți din domeniu. Părea cel mult un auxiliar ce ar fi 
putut să fie folosit mai mult suplimentar, pentru cei cu pasiune pentru o disciplină. Eu sunt profesor de 
fizică cu o vechime neîntreruptă de 35 de ani până în prezent și mă caracterizează dorința de a afla mereu 
ceva nou, incitant și util de folosit la clase, atât ca profesor cât și ca diriginte. 

 Dar uite că viața bate filmul și situația internațională existentă (pandemia) ne-a impus să realizăm 
școala online. În martie 2020 m-am adaptat situației de a preda de acasă și și mi-am cumpărat o tablă pe 
care scriam schemele lecțiilor pe care le înregistram și le încărcam în classroom din timp pentru a fi 
vizionate și apoi discutate la întâlnirile face-to-face cu elevii.Apoi mi-am achiziționat truse experimentale 
( nu performante, dar care permiteau vizualizarea unor fenomene pe care le studiam la clase: interacțiuni 
magnetice, interacțiuni electrostatice, circuite electrice , măsurarea forțelor, mecanisme simple). Realizam 
experimentele cu explicații , le înregistram și le încărcam pe canalul personal youtube . Copiii primeau 
linkul, vizionau filmul și discutam pe marginea experimentelor și chiar a provocărilor lansate : întrebări, 
alte experimente, conexiuni, aplicații.  

 De ce amintesc aceste lucruri și ce legătură au cu evaluarea fie ea și online? Evaluarea este parte 
integrantă a procesului amplu de predare- învățare- evaluare, iar acum acest proces educațional a revenit în 
termeni altfel : online, la distanță. Ne-am adaptat situației, am învățat și ne-am însușit aplicații care 
facilitează învățarea la distanță. Evaluarea online ar trebui să fie susținută de aceleași principii ale evaluării 
tradiționale și trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev în mod interactiv, nu ca proces 
unidirecțional, dar în mare parte ne aparține prin amprenta pe care ne-o lăsăm ( prin strategia aleasă , prin 
resursele folosite, prin tehnicile și metodele utilizate) iar învățarea eate o componentă mai mult individuală, 
unilaterală practicată de elev , susținută de motivație ( chiar dacă de multe ori se încearcă ideea învățării în 
clasă, e nevoie de partea în care elevul citește, recitește, aplică în situații diverse cele reținute pentru 
verificarea autoînvățării). Evaluarea e partea cea mai dificilă a procesului, trebuie să fie în conexiune cu 
celelalte etape dar aparține în totalitate profesorului Evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări 
cheie: De ce fac evaluarea, în raport cu ce, pentru cine, ce evaluez, cu ce instrumenet și proceduri evaluez? 

 Indiferent de platforma folosită, putem îmbina formele tradiționale cu cele adaptate școlii online. Eu 
am folosit și folosesc mai multe aplicații, unele chiar din G Suite, în diferite momente ale lecției. 

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.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 aplicații care îți 
permit să limitezi timpul de completare : 

-formLimiter închide un formular Google după un număr maxim de răspunsuri, la o dată și o oră 
sau când o celulă de foaie de calcul este egală cu o valoare. 

-Quilgo permite să urmărim numărătoarea inversă a ceasului, să înregistrăm camera transformând 
Google Forms în evaluări și examene de competențe online.  

-Cu AutoProctor, participantul la test va vedea un temporizator de numărătoare inversă la 
deschiderea Formularului Google. După ce numărătoarea inversă se încheie, utilizatorul nu poate accesa 
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formularul. În afară de durata testului, se poate seta și ora de început și ora de încheiere pentru test. 
Utilizatorii nu pot accesa testul înainte de ora de începere  

Dezavantajul îl reprezintă timpul suplimentar necesar transmiterii formularului fiecărui elev prin 
mesaj individual și crearea unui link unic pentru fiecare elev în parte.  

Atunci când problemele sunt mai complicate și necesită reprezentări suplimentare ( sceme de 
circuit, reprezentări vectoriale, reprezentări de forțe, grafice) se poate mări timpul alocat și se poate cere 
elevului să lucreze separat pe o foaie și apoi să încarce poza problemei rezolvate separat. 

 Collabrify Flipbook le permite elevilor să lucreze împreună, în mod sincron, în timp real, pentru 
a co-crea desene sau animații în stil „flipbook”. Pe pânza Flipbook, elevii pot desena cu mâna liberă, 
pot insera forme, pot include o fotografie și apoi să deseneze deasupra acesteia sau să eticheteze părți 
ale acesteia cu text, precum și să combine mai multe imagini pentru a face o animație interesantă. 

 Suplimentul Pear Deck pentru Google Slides permite intercalarea unor întrebări interactive care 
pot fi adăugate la orice prezentare : exerciții de spargerea gheții, reflecții, bilete de ieșire, solicitări de 
răspuns, desene și diapozitive glisabile. Dezavantajul constă în faptul că răspunsurile apar anonime, 
oferind elevilor o modalitate sigură de a se implica și de a discuta, dar aplicația permite o evaluare 
globală a modului în care se înțeleg lecțiile. Aplicația se instalează ca supliment în cadrul prezentărilor 
cu slide-uri/ diapozitive. 

 O aplicație pe care o mai folosesc fie la începutul orei fie la sfârșitul ei este Mentimeter. 
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. Ea permite utilizatorilor să creeze prezentări și să primească 
feedback în timp real la cursuri, întâlniri, conferințe și alte activități de grup. Utilizatorii pot primi feedback 
prin sondaje în direct, diagrame,chestionare, nori de cuvinte, Q&S sesiune de întrebări și alte funcții 
interactive incluse în prezentare. Este flexibil, intuitiv și ușor de utilizat fără timp de învățare. Pe măsură 
ce publicul/elevii își transmite voturile, rezultatele sunt afișate instantaneu pe diapozitivele sub formă de 
diagrame frumoase sau în orice alt format interactiv la alegere.Prezentare interactivă cu sondaje de opinie 
prin Mentimeter este o soluție utilă pe care o puteți folosi în cadrul unei prezentări pe Zoom sau 
Google Meet, când vă partajați ecranul. Cu un cont gratuit pe Mentimeter, puteți crea prezentări 
interactive, la care să adăugați întrebări cu răspuns închis. Spre exemplu, când introduceți o temă nouă 
sau vreți să măsurați pe parcursul lecției cât de multe au înțeles elevii, puteți include o întrebare cu 
mai multe variante de răspuns dintre care doar una este corectă, iar rezultatele vă apar imediat pe 
ecran. În funcție de acest feedback, puteți corecta informații care au rămas neclare și îndrepta procesul 
de învățare. Odată ce creați un sondaj, un Wordcloud (norișor de cuvinte creat automat pe baza 
cuvintelor introduse de elevi), sau un test cu variante de răspuns, se va crea automat un cod pe care 
participanții îl pot introduce accesând menti.com pentru a putea oferi răspunsul.  

La fizică folosesc și aplicații de pe telefon care transformă telefonul în instrument de măsură pentru 
diferite mărimi fizice de exemplu Gauss meter care a permis elevilor să vizualizeze și să măsoare câmpul 
magnetic terestru sau al magneților utilizați, permițându-mi să constat ce au învățat. 

Foarte utile sunt site-urile cu experimente virtuale sau simulările care permit verificarea 
cunoștințelor elevilor explicând fenomenele văzute sau modul de funcționare pentru diferite mecanisme 
( cu atât mai mult cu cât unele din mecanisme sau dispozitive nu există în laboratoare). Elevii pot 
interveni prin schimbarea valorilor unor mărimi fizice , pot observa importanța unor factori în 
desfășurarea procesului, pot vedea direct actualizarea unor reprezentări grafice.  

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.O aplicație pe care o folosesc în cazul unor proiecte este 
BooK Creator unde elvii pot crea o carte creativă pe o temă dată folosind poze, vocea lor, filmările lor iar 
cartea , la final, poate fiascultată integral. 

Cred că cel mai bun instrument de evaluare este cel pe care îl folosim cel mai bine iar elevii se simt 
cel mai bine. Fiecare aplicație, metodă are avantaje și dezavantaje dar trebuie să ținem seama de implicarea 
și interacțiunea cadrului didacti cu elevii Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității procesului 
educațional, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi depinde de implicarea atât a 
profesorului cât și a elevului. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

 
PROFESOR ÎNV. PREȘ. MIJA ADINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BIANU 

 
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 o să vă prezint un test de evaluare, susținut online pe platforma Zoom. 
TEMA SĂPTĂMÂNII: EVALUARE INIȚIALĂ  
TEMA ZILEI: „Eu şi familia mea‟- exerciții de citire a unor imagini 
 DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL ȘTIINȚĂ 
 DISCIPLINA: CUNOAŞTEREA MEDIULUI  
DOMENIUL DE DEZVOLTARE: DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
 ❖ relații, operații și deducții logice în mediul apropiat;  
❖ cunoaşterea şi aplicarea cunoştinţelor legate de corpul omenesc.  
COMPORTAMENTE: 
 ❖ identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa proprie;  
OBIECTIVE OPERAȚIONALE  
1 – identifică membrii familiei sale;  
2 – recunoaşte cel puţin 1-2 activități desfășurate în familie;  
3 – denumeşte cel puţin un comportament pozitiv;  
4 – respectă regulile simple de convieţuire socială.  
SARCINI DIDACTICE: în varianta transmisă părinților prin intermediul Zoom, Meet, Facebook. 
Se expun pe rând sarcinile didactice, resursele educaționale și se dau explicații copiilor, atunci când 

este nevoie: 
 S1 – Spune ce vezi pe jeton! Prezintă-te pe tine şi familia ta! joc- exerciţiu;  
S2 – Alege copilul care își ajută mama! (jetoane); joc- exerciţiu; 
 S3 – Îmbracă fetiţa/băiatul! folosind figuri geometrice (te poți inspira din linkul atașat sau poți folosi 

obiecte din garderoba păpușii tale! joc- exerciţiu practic; 
 S4 – Spune ce face mama/tata acasă; joc- exerciţiu; 
 S5 – Colorează copilul cu care ai vrea să semeni!- Fișă 
 Se fac aprecieri asupra activității copiilor, sunt încurajați să rezolve sarcini, să participe activ la 

activitate. 
MATERIALE NECESARE: Jetoane, PPS „Eu și familia mea!‟, Îmbrăcăm păpușa 

https://www.youtube.com/watch?v=g4gjvNUGPaM  
REFLECȚII ÎN URMA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ACASĂ: În urma activității desfășurate se 

măsoară nivelul de îndeplinire a sarcinilor aplicând baremul de apreciere de mai jos pentru planificarea 
demersului pedagogic, pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru cazurile speciale, proiectarea 
unor programe de recuperare. Rezultatele vor fi consemnate în fişa pentru aprecierea progresului individual 
al copilului. 

BAREM DE APRECIERE:  
5 - 4 SARCINI = comportament atins = A  
3 - 2 SARCINI = comportament în dezvoltare = D  
1- SARCINĂ = comportament care necesită sprijin = NS 
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Alege copiii care își ajuta părinții. 
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COLOREAZĂ CU CINE VREI SĂ SEMENI!  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

ONLINE 
 

 PROF. INV. PRIMAR, MILAS CRISTINA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA ZARAND, STRUCTURA CINTEI 

 
 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. 
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: 
– Googleoogle 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, prin învăţarea 
online suntem încuraţaţi să explorăm şi să permitem elevilor să facă acelaşi 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 ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MILODIN FLORIA ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POMPILIU MARCEA TG JIU, GORJ 
 
Reforma curriculară a atras după sine schimbarea sistemului de evaluare . Reforma evaluării 

rezultatelor şcolare , a fost receptată pozitiv de cadrele implicate în program , acestea considerând necesară 
reconsiderarea managementului acţiunilor pe tema evaluării la nivelul clasei. 

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 din ciclul primar 
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 ce modalități de evaluare on-line putem folosi: 
– 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. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 
“ Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa pe alţii.“ 

Ralph Waldo Emerson 
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https://classroom.google.com/u/0/
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PEDAGOGIA MAI ÎNTÂI, APOI TEHNOLOGIA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MILOSTEANU ALINA- LĂCRĂMIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALA SANMIHAIU ROMAN, STRUCTURA ȘCOALA 
GIMNAZIALA UTVIN 

 
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 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.  

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. 
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 3 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. 

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. 

– 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: 
• 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 ONLINE 

 
PROF. MÎNDRICEL ANA ADINA LUIZA,  

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA NEAMȚ 
 
Învățarea online începe să câștige din ce în ce mai mult teren în fața învățării clasice.Date fiind cele 

întâmplate acum,în această perioadă, suntem nevoiți să trecem la învățarea online prin diverse platforme. 
 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. 

Ca utilizare a platformelor se pot enumăra 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 

 
 MÎNEA CARMEN 

 
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-un 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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 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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SUGESTII DE PLANIFICARE A ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-

EDUCATIVE IN GRADINITA  
 

MIREA CIOROIANU ELENA SIMONA 
G.P.N. NR. 4, CARACAL, OLT  

 
 Procesul instructiv-educativ desfasurat in gradinita permite fiecarei educatoare, sau echipe de 

educatoare, punerea in valoare a propriei experiente didactice, prin activitati educative cu caracter integrat 
si cu o abordare complexa a continuturilor. 

 Se impune, asadar ca procesul educational sa fie creativ, interdisciplinar, complex, sa-i stimuleze pe 
copii in vederea asimilarii informatiilor. 

 Educatoarea, managerul intregului proces didactic, are libertatea de a alege – singura ori in echipa, 
tipul de abordare a activitatilor cu prescolarii, in functie de strategiile pe care le stapaneste. 

 In activitatile integrate accentul va cadea pe actiunile de grup si nu pe cele cu intreaga clasa, in care 
o idee transcede granitele diferitelor discipline si organizeaza cunoasterea in functie de noua perspectiva, 
respectand tema de interes. 

 Alaturi de abordarea interdisciplinara, organizarea modulara si invatarea asistata de calculator, 
predarea integrata a cunostintelor este considerata o strategie moderna de organizare si desfasurare a 
continuturilor, iar conceptulde activitate integrata se refera la o actiune in care se imbratiseaza metoda de 
predare-invatare a cunostintelor, imbinand diverse domenii si constituirea deprinderilor si abilitatilor 
prescolaritatii. 

 Integrarea este o maniera de organizare oarecum similara cu interdisciplinaritatea, in sensul ca 
obiectivele invatarii au ca referinta nu o categorie de activitate, ci o tematica unitara, comuna mai multor 
categorii. Dar nu trebuie sa facem confuzii intre cele doua concepte si sa identificam interdisciplinaritatea( 
ca o componenta a mediului pentru organizarea cunoasterii) cu integrarea ( ca o idee sau un principiu 
integrator care rupe hotarele diferitelor categorii de activitate si grupeaza cunoasterea in functie de tema 
propusa de educatoare ori de copii). Integrarea, ca sintagma, este explicata ca revenirea in acelasi loc, in 
aceeasi activitate, a mai multor activitati de tip succesiv care conduc la atingerea obiectivelor propuse, la 
insusirea continuturilor, la realizarea in practica a proiectul didactic propus. 

 In codul activitatilor integrate, abordarea realitatii se face printr-un demers global, granitele dintre 
categoriile si tipurile de activitati dispar, se contopesc intr-un scenariu unitar si de cele mai multe ori ciclic, 
in care tema se lasa investigata cu mijloacele diferitelor stiinte, evident, continuturile au un subiect comun, 
care urmeaza a fi elucidat in urma parcurgerii acestora si atingerii obiectivelor comportamentale avute in 
vedere. 

 Activitatile integrate vor fi cele prezente in planificarea calendaristica, proiectate conform planului 
de invatamant, orarului aferent nivelului de varsta, sustinute de experienta cadrului didactic. Educatoarea 
organizeaza si desfasoara activitati integrate generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului. 
Aceste activitati pot fi desfasurate integrat dupa scenariu elaborat de educatoare ce incepe cu intalnirea de 
grup, initiata in fiecare zi si care se poate realiza sub forma unei povestiri, a intalnirii cu un personaj, a 
vizitei unei persoane adulte, prezenta unui animal, o intamplare traita sau imaginata, un eveniment social 
sau eveniment special petrecut in familie. 

 Scenariul educatoarei ii orenteaza pe copii sa opteze pentru diverse centre care ofera posibilitatea 
alegerii domeniilor de invatare si a materialelor. Varietatea acestora incurajeaza copii sa manifeste, sa 
observe, sa gandeasca, sa-si exprime ideile, sa interpreteze date, sa faca predictii. 

 Copiii isi asuma responsabilitati si roluri in mocrogrupul din care fac parte, participand la jocuri de 
rol interesante, initiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. 

 La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbarile, intalnirile cu specialisti etc. 
Tematica acestora este aleasa incat prin activitatile integrate sa se inlesneasca contactul cu lumea 
inconjuratoare. In atentia echipei de educatoare se afla in permanent, intreaga paleta de activitati ( la alegere, 
comune, jocuri si activitati de dupa – amiaza) si modalitati de organizare a acestora. 

 Sugestiile prezentate sunt orientative si lasa loc imaginatiei colegelor educatoare, pentru a-si 
organiza propiile activitati integrate, in functie de grupa pe care o conduc si temele abordate. 

 Ofer in continuare o exemplificare: 
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 Tema saptamanii: Natura 
 Subtema: Aspecte de iarna 
 
 Luni : 
Activitati alese: a) Biblioteca: „ Citim imagini cu aspecte de iarna” 
 b) Stiinta: „Sortam si decupam imagini pentru calendarul naturii” 
 c) Constructii: (cu pioneze) „ Omul de zapada” 
Activitati obligatorii: a) Cunoasterea mediului: lectura dupa imagini „ A sosit iarna” 
 b) Activitate muzicala „ Tine baba iarna sfat” de L. Comes  
Activitati alese: Educatie rutiera „ Unde ne jucam/ ne dam cu saniuta? ” 
 Jocuri in aer liber: „ Oameni de zaopada” 
 
Marti : 
Activitati alese: a) Biblioteca: „ Cum este vremea” – convorbire 
 b) Joc de rol: „ De-a gospodinele” 
 c) joc de masa: „ Ce se potriveste iarna” 
Activitati obligatorii: a) Activitate matematica – joc didactic „6 nasturi pentru omul de 

zapada”(predare-invatare) 
 b) Educatie pentru societate: poveste creata de copii: „ Fapte bune, fapte rele” 
Activitati alese: jocuri in aer liber ”Urme in zapada” 
 
 Miercuri: 
Activitati alese: a) Biblioteca: „ Formulam propozitii despre iarna” 
 b) Arta: „Crengute de brad cu promoroaca” 
 c) Constructii: „ Crengute de brad” (din betisoare) 
Activitati obligatorii: a) Educarea limbajului: povestirea educatoarei „ Baba iarna face pozne” de 

Bogdanov 
 b) Educatie fizica: invatarea mersului in echilibru intre doua linii trasate pe sol. Joc „ Trecem puntea” 
Activitati alese: educatie pentru sanatate: „Cum ne ingrijim sanatatea in anotimpul iarna” 
 Joc senzorial „ Rece – cald” 
 
 Joi: 
Activitati alese: a) Biblioteca: repetam poezii despre iarna 
 b) Stiinta: „Cum se formeaza partia de schi, patinoarul” 
 c) Joc de rol: „ De-a doctorul” 
Activitati obligatorii: a) Activitate matematica: compunerea si descompunerea nr. 6 (exercitiu cu mat. 

individual). 
 b) activitate practica: taiere „Fulgi de nea” 
Activitati alese: concurs de ghicitori 
 
 Vineri: 
Activitati alese: a) Biblioteca: „Gaseste cuvantul potrivit”  
 b) Arta:modelaj – „Oameni de zapada” 
 c) Joc de creatie: „ In lumea povestilor” 
Activitati obligatorii: a) Educarea limbajului: povestirea copiilor „ baba iarna face pozne” 
 b) Activitate artistico – plastica: pictura „Peisaj de iarna” 
Activitati alese: jocuri de miscare alese de copii 
 Activitate gospodareasca: „ Ordine la jucarii” 
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Concluzii 
 Reusita predarii integrate a continuturilor in gradinita tine in mare masura de gradul de structurare a 

continutului proiectat, intr-o viziune unitara, tintind anumite finalitati. Invatarea intr-o maniera cat mai 
fireasca, naturala pe de-o parte si, pe de altaparte, invatarea conform unei structuri riguroase sunt extreme 
care trebuie sa coexiste in curriculum-ul integrat. 

 De retinut este faptul ca prescolarii trebuie sa invete intr-o maniera integrata, fiecare etapa de 
dezvoltare fiind strans legata de cealalta. Activitatile integrate sunt oportune in acest sens, prin ele 
aducandu-se un plus de lejeritate si mai multa coerenta procesului de predare-invatare, punand accent 
deosebit pe joc ca metoda de baza a acestui proces. 

 Activitatea integrata se dovedeste a fi o solutie pentru o mai buna corelare a activitatilor de invatare 
cu viata societatii, cultura si tehnologia didactica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Programa activitatilor instructiv-educative din gradinita; 
* Ministerul educatiei si cercetarii „Metoda proiectelor la varstele timpurii” ;Ed. Miniped. Buc2002 
* Revista Invatamantului Prescolar nr. 3-4/2003 
* Revista Invatamantului Prescolar nr.1-2/2004 
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METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE  

UTILIZATE ȊN ȊNVAȚAREA ONLINE 

 

PROFESOR MIRZALI GHIULER 

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA 
 

 Intr-o lume în care utilizarea device-urilor mobile ( telefoane, iPhone, tabletă, etc) a devenit 

indispensabilă, lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieţii de zi cu zi, de 

care nu se pot despărţi nici când sunt în clasă, lume în care părinţii şi profesorii reclamă utilizarea acestora 

în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulţilor, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi să 

folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem de lumea lor şi să adaptăm aplicarea multiplă a noilor 

realităţi tehnologice ale zilelor noastre. 

 Diferitele instrumente utilizate de profesor în aceste luni în activitatea online pot fi de natura 

formativă sau sumativă. Instrumentele de natură formativă sunt chestionarele, sarcinile şi discuţiile folosind 

diverse canale de discuţii faţă în faţă: Meet, Zoom etc. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile, 

testele finale date la sfârşitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an şcolar. 

În continuare, voi prezenta cateva stefel de instrumente/ aplicaţii ce pot fi utilizate în evaluarea 

elevilor. 

Aplicaţia Kahoot ( kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 

disciplină şi care transformă învăţarea în joacă. Aplicaţia este disponibilă gratuit online şi presupune 

existenţa unui calculator care afişează o serie de întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se 

înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicaţie 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 detine controlul asupra desfăşurării activităţii; 

el decide când începe jocul şi 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 care este 

corectă. După ce timpul expiră, este afişat răspunsul corect, iar elevii obţin astfel feed-back asupra 

cunoştiţelor lor.  

Aplicaţia Storybird (storybird.com) este o aplicaţie care permite crearea de poveşti ilustrate, 

utilizând resursele disponibile online( reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, acesta are un 

nivel care poate fi folosit gratuit şi unul care implică achiziţia unor opţiuni suplimentare, precum 

posibilitatea de a imprima povestea create pe site. Varianta gratuită are zone dedicate profesorilor, elevilor 

şi părinţilor. Aceştia pot interacţiona şi au posibilitatea de a oferi feed-back prin postare de comentarii la 

produsele de activitate. Odată finalizate,, poveştile pot fi făcute publice sau pot fi vizualizate doar de grupul 
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de prieteni. Aplicaţia poate fi utilizată şi în realizarea unor proiecte extracurriculare care să stimuleze 

creativitatea elevilor, şa le dezvolte competenţele digitale, lingvistice şi artistice. 

Aplicaţia Quizizz este o aplicaţie de evaluare a cunoştinţelor ce presupune prezenţa unor avatare 

amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicaţia poate fi accesata de pe telefon, laptop, tablet sau 

computer. 

Aplicaţia Wordwall este o aplicaţie unde se crează diverse activităţi interactive pentru elevi: fişe, 

chestionare, potriviri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă. In această aplicaţie se găsesc şi materiale 

gata create de alţi utilizatori. Inregistrarea se face prin contul de Google sau Facebook. Folosind 

instrumentul Wodwall putem crea cu usurinţă un set de întrebari 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 asigurarea feed-back-ului. Jocurile/testele create le putem distribui elevilor, dând click pe butonul 

partajare. 

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 împerecher şi ordonare), 

Jmix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) şi JQuiz (crează exerciţii bazate pe întrebări). 

Există si o a sasea aplicaţie numită The Masher, care va complila toate exerciţiile Hot Potatoes într-o singura 

unitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Quizizz.com 

Wordwall.net/ro 

En.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes. 
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GRĂDINIȚA ŞI EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PRESC. TOMA IOANA 

PROF. INV. PRESC. MISARCIU LIDIA 
 
Prin intermediul evaluării, educatoarea cunoaşte in fiecare etapă a desfăşurării procesului instructiv-

educativ, nivelul atins de copii, identifică punctele forte şi lacunele din cunoştinţele, priceperile, 
deprinderile, aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabileşte 
măsurile necesare pentru completarea si aprofundarea cunoştinţelor, corectarea deprinderilor greşite, 
perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor. 

Tot prin evaluare, educatoarea inventariază achiziţiile copiilor şi apreciază progresul înregistrat de 
copil de la o etapă la alta a devenirii sale. 

Evaluarea rezultatelor obţinute de copii are efecte pozitive asupra activităţii lor, indeplineşte un rol 
de supraveghere a activităţii preşcolare. Verificările asupra acumulărilor calitative şi cantitative ale copiilor 
in procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea şi consolidarea cunoştinţelor acumulate, care sunt 
fixate, sistematizate şi integrate în structuri. 

Analizând practicile evaluative, Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performanţelor școlare este 
tot mai mult ințeleasă nu ca acțiune de control - snacțiune , limitată la verificare și notare, ci ca proces ce 
se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o funcţie esential – formativă, 
concretizată în a informa și a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a activității în ansamblu’’. 

Procesul de evaluare are efecte pozitive, care se reflectă asupra atitudinii copilului faţă de activităţile 
din gradiniţă. Copilul înregistrează şi vibrează la cea mai neînsemnată apreciere, dar şi cu un puternic 
sentiment de frustrare la cea mai neinsemnată observaţie. 

Evaluând, constatăm, apreciem, diagnosticăm, descoperind factorii care au condus la rezultat si 
prognosticăm, anticipând rezultatele pentru etapele ulterioare de instruire. Principalul scop al evaluării este 
să urmărească progresul copilului şi să stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare copil in 
parte, astfel încât parcurgerea programei să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor, priviţi individual şi să 
asigure succesul experienţelor tuturor. 

Identificarea copiilor cu nevoi speciale şi care ar putea necesită sprijin ori intervenţii suplimentare, 
reprezintă un alt obiectiv al evaluării. 

In cadrul teoriei şi practicii educaţionale, între multitudinea de metode şi mijloace utilizate în scopul 
creşterii randamentului şcolar, învaţarea diferenţiată şi-a menţinut statutul de actualitate printre alte 
activităti ce favorizează progresul şcolar al preşcolarilor. Existenta unor colective eterogene de preşcolari, 
la nivelul grupelor, cu grade diferite de permanenţă şcolară, ne conduc la organizarea unei instruiri 
diferenţiate prin intermediul unor sarcini de invatare cu nivel variabil. 

Aceasta presupune proiectarea unor situaţii de instruire diferenţiată, a unor strategii didactice diferite, 
care să ofere fiecărui preşcolar posibilitatea de a progresa, sporindu-i în acest fel motivaţia pentru învăţare. 

Beneficiul major al acestui program online de educație este că se desfășoară în confortul unui mediu 
cunoscut de copil, bazat pe încredere și siguranță, iar acest lucru favorizează o învățare eficientă și durabilă. 
În plus, cei mici pot parcurge materialele video în ritmul propriu, în funcție de nevoile și interesele 
individuale. 

Invăţarea online poate avea loc nu doar prin lecţii online, ci si pe platforme digitale special create in 
acest sens.  

Ambele pot fi folosite cu succes, in scopuri diferite. Pentru predarea unei noţiuni noi, profesorii pot 
înregistra un material video scurt pe care copiii să îl urmarească împreună cu părinţii apoi pot interactiona 
live pentru a raspunde la întrebări, a verifica inţelegerea informaţiei şi a adăuga idei noi. 

 Ca şi metode de evaluare, la grădiniţă, se pot folosi: 
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:  
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- 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: 
• 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) 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. 
Oricat de mult se străduiesc educatoarele, la nivel preşcolar, învăţarea online este anevoioasă pentru 

că Grădiniţa nu urmareşte doar învăţarea elementelor de matematică, cunoaşterea mediului, limbaj ci 
urmareşte formarea de priceperi şi deprinderi, socializarea, comunicarea cu adulţii si cu copii de vârsta lor, 
exprimarea, prin joc, a diferitelor stări şi emoţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Voiculescu Elisabeta ,’’ Factorii subiectivi ai evaluării şcolare . Cunoaşterea şi control’’, Ed . 

Aramis, Buc -2007 
*Radu Ion ’’Evaluare în procesul didactic ’’ , EDP RA , Buc.- 2000 * 
*Radu Ion ’’Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului ’’, EDP, Buc. – 1998. 
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TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ON-LINE 

 
 PROF. GR. DID. I MITITEAN OANA  

 LIC. TEOR. SAMUIL MICU 
 LOC. SARMAȘU, JUD. MUREȘ 

 
 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 , inclusiv cea on-line, este percepută astăzi ca fiind organic 
integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de 
predare-învăţare. Cognitivismul aduce în prim planul atenţiei evaluatorilor concepte precum: autoevaluare, 
metacogniţie, autocontrol, autoreglare, percepţia eficacităţii personale etc.. În cadrul evaluării şcolare se 
produce astfel o mutaţie radicală: de la un demers evaluativ centrat pe produs, pe rezultatele obţinute efectiv 
de către elev, este necesar să realizăm tranziţia către un act evaluativ centrat pe procesele cognitive care 
susţin învăţarea, un act evaluativ care să permită şi să stimuleze autoreflecţia, autocontrolul şi autoreglarea. 
În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne, mai nou on-line. 

 „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). 

 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 evalu-ării: 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”. 

 
 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. 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.  

• 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; 

251



 Unele cadre didactice participante la procesul educativ recunosc faptul că au dificultăți reale în 
derularea activităților didactice în mediul online, din cauza absenței unor instrumente tehnice 
corespondente variatelor activități pe care le desfășoară în mod curent la clasă (integrate în platformele pe 
care le utilizează), destinate managementului de ansamblu al clasei, obținerii feedback-ului și realizării 
activităților de evaluare. Faptul că, în marea lor majoritate, nu folosesc platforme dedicate activităților 
didactice online (așa numitele Virtual Learning Environment), ci mai degrabă platforme destinate 
întâlnirilor de lucru în spațiul virtual sub forma videoconferințelor (de genul Skype, Meets, Zoom, 
Messenger), conduce la anumite dezechilibre în gestionarea în ansamblu a parcursurilor de învățare și 
evaluare on-line. 

 În ceea ce privește managementul claselor și al activităților de învățare- predare – evaluare on-line, 
există cadre didactice care declară că nu folosesc nicio platformă dedicată de e-learning. Dintre cei care 
declară că utilizează o astfel de platformă, trei sferturi au apelat la platforme precum Google classroom 
(68%!), Moodle, Edmodo, Easyclass. Teoria acceptării tehnologiilor, a lui Fred D. Davis (1989), spune că 
criteriul pentru alegerea unei soluții tehnologice îl constituie ușurința în utilizare, așa cum este percepută 
de cei care intenționează să o folosească, mai degrabă decât utilitatea sa. Spre deosebire de alte platforme, 
Google Classroom a avut o mai mare vizibilitate, iar în această perioadă, cadrele didactice și instituțiile de 
învățământ au fost ajutate să creeze conturi de echipa de experți e-learning din proiectul CRED.  

  
 BIBLIOGRAFIE:  
- Cucoș, Elemente pentru inovarea evaluării on-line, București, mai, 2020 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON LINE 

 
 PROF. VARVARA MITITEAN 

 LICEUL TEORETIC SOLOMON HALIȚĂ  
  
 Conceptul de ” digitalizare ” nu este o noutate , dar odată cu pandemia COVID-19 ea s-a impus în 

sitemul educațional din toată lumea, și nu putem afirma că acest lucru a luat prin surprindere doar educația 
din România. Deși ne place să dăm vina pe ” sistem”, nicăieri în lume școlile nu au fost pregătite pentru 
această nouă realitate, care ne-a forțat pe toți deopotrivă, dascăli, elevi și părinți, să trecem în mediul on-
line și să încercăm să ne familiarizăm din mers cu aplicații precum ” Zoom” sau ” Google Meet.”. 

 În ceea ce privește evaluarea, lucrurile pot fi mult mai provocatoare decât par la prima vedere. 
Evaluările online sunt capabile să ofere feedback îmbunătățit semnificativ la predare și învățare. Evaluările 
online sunt cele mai utile pentru predare și învățare atunci când sunt concepute pentru a dezvălui unde se 
află elevii în învățarea lor. Aceasta înseamnă, de obicei, stabilirea locului în care se află indivizii în raport 
cu o „progresie a învățării” - secvența în care cunoștințele, abilitățile și înțelegerile se dezvoltă de obicei 
într-o zonă de învățare. 

TIPURI DE EVALUĂRI ONLINE-Ce aspecte ale învățării elevilor putem evalua online? 
INTERACTIVITATE, ÎNVĂȚARE COLABORATIVĂ+CONSTRUCȚIA COLECTIVĂ A 

CUNOAȘTERII 
 În calitate de profesor, probabil că utilizați o varietate de metode de evaluare pentru a determina 

măsura în care elevii dvs. și-au atins obiectivele de învățare. Cele mai multe dintre aceste opțiuni sunt încă 
disponibile atunci când predați online, dar trebuie gestionate diferit. În plus, există metode de evaluare la 
dispoziția dvs. într-un curs online pe care este posibil să nu le fi luat în considerare niciodată. 

Evaluare formativă 
Evaluarea formativă oferă profesorilor și elevilor feedback în timp util și frecvent cu privire la 

stăpânirea materialului cursului și a obiectivelor de învățare. În esență, profesorii probează învățarea 
elevilor și oferă feedback bazat pe rezultate pentru a modifica instrucția și experiența de învățare. Elevii 
pot folosi feedback-ul pentru a identifica zonele slabe pentru studii ulterioare. 

Evaluarea sumativă 
Rezultatele sumare ale evaluării sunt utilizate pentru a atribui notele elevilor și pentru a face concluzii 

cuprinzătoare despre însușirea obiectivelor de învățare . Chiar dacă mai multe sarcini pentru evaluare pot 
fi mai bune decât prea puține, profesorii trebuie să fie precauți în utilizarea unui exces de sarcini. Dacă 
există prea multe evaluări, elevii se pot concentra pe cantitate, mai degrabă decât pe calitatea învățării mai 
profunde. 

EVALUĂRI FORMATIVE  
Postări de discuție (forumuri / bloguri / chat) 
Persoanele sau grupurile pot prezenta rezumate sau pot purta conversații pe diferite subiecte de 

discuție pentru a promova interacțiunea.Profesorii trebuie să ofere orientări, termene și spațiu pentru 
forumuri de discuții pentru a facilita.Grupurile mici pot avea un purtător de cuvânt care postează, în timp 
ce un alt membru poate răspunde la întrebările / comentariile din restul clasei.Grupurile pot conversa prin 
chat sau posta un forum de discuții cu scopul de a ajunge la un consens cu privire la o problemă, apoi să își 
prezinte consensul pentru restul clasei în blog, videoclip și forum.Toate subiectele majore au nevoie de un 
domeniu de subiect separat, astfel încât elevii să poată posta relevanță pentru subiecte, păstrând în același 
timp obiectivele de învățare atunci când creează subiecte de discuție 

Chaturile pot fi utile atunci când grupurile sau elevii au nevoie de o cale de a pune și răspunde la 
întrebări pentru a facilita munca de colaborare.  

Test (răspuns scurt, alegere multiplă) 
Testele scurte, dar frecvente, pot ajuta atât profesorul, cât și elevul să urmărească progresul lor de 

învățare. Un test poate avea doar 10-15 întrebări pentru a oferi suficiente informații pentru feedback. 
Pentru teste cu alegeri multiple, notarea automată poate economisi timp profesorilor și poate oferi 

feedback rapid elevilor. 

253



Pentru răspunsuri scurte sau elemente de răspuns construite scurt, profesorii pot dori să ofere feedback 
suplimentar de comentarii prin e-mailuri sau prin utilizarea unei platforme de comunicații private într-un 
sistem de management al învățării. 

EVALUĂRI SUMATIVE 
Proiecte 
Proiectele pot include simulări, jocuri de rol, studii de caz, exerciții de rezolvare a problemelor, muncă 

de grup în colaborare și brainstorming sau dezbateri pe diferite teme. 
Pentru proiectele individuale, participanții la proiectele de grup ar trebui să primească feedback de la 

colegi pentru o varietate de puncte de vedere. Un mediu online permite elevilor sau profesorului să ofere și 
să primească feedback imediat. 

Elevii pot urmări interese speciale sau subiecte predeterminate de către profesor, pot scrie sau crea 
pentru un public și își pot publica sau prezenta concluziile prin intermediul site-urilor web / bloguri / 
forumuri / forumuri de discuții. 

Studiul de caz 
Studiile de caz pot fi utilizate pentru evaluarea individuală sau de grup. 
Mediul de comunicare asincronă (discuții / bloguri în loc de chat) este de fapt mai potrivit pentru 

abordările bazate pe probleme, deoarece elevii au mai mult timp pentru a reflecta și a colabora între ei.Sunt 
recomandate echipe de 5-6.Iată un exemplu de utilizare a studiului de caz pentru evaluarea online: Fiecare 
membru al echipei poate fi responsabil pentru contribuția răspunsurilor pentru unul sau mai multe cazuri, 
prin postarea rapoartelor și a materialelor de sprijin. Alți membri ai echipei răspund apoi cu întrebări la 
postările originale. Pe baza întrebărilor și a criticilor membrilor echipei, elevii pot revizui rapoartele 
individuale. Instructorul poate urmări cerând elevilor să dezvolte un caz din experiența lor din lumea reală. 
Elevii pot folosi o varietate de metode, cum ar fi simulare / jocuri, videoclipuri, prezentări de diapozitive, 
fotografii, dialoguri în scenă și narațiune peste text și imagini.  

Autoevaluare Elevii pot evalua reflectarea asupra propriei lor învățări și a nivelului / abilităților lor 
prinautotestele cu alegere multiplă scurtă / temporizată (10-15 întrebări) folosind scor automatizat sunt utile 
pentru a oferi feedback rapid. 

Lucrare de un minut: Elevii rezumă cel mai important aspect al învățării și reflectă la întrebările 
legate de înțelegerea lor. 

 În concluzie, evaluările utile din punct de vedere instructiv se bazează pe înțelegeri bazate empiric 
despre modul în care cunoștințele, abilitățile și înțelegerile se dezvoltă într-un domeniu de învățare. Cu alte 
cuvinte, încep cu o înțelegere profundă a domeniului de învățare în sine și sunt concepute pentru a stabili 
și înțelege unde se află elevii în progresul lor pe termen lung în acest domeniu - în scopul îmbunătățirii 
predării și învățării, chiar dacă aceasta se face on-line. 
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EVALUAREA ONLINE – PROVOCARE A SISTEMULUI EDUCATIV 

 
PROF. LOREDANA MITREA 

COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA NEAMȚ 
 
Perceput în mod eronat ca o modalitate de ierarhizare a elevilor sau pur și simplu de recoltare a unor 

date referitoare la cantitatea și calitatea informației acumulate, procesul de evaluare este, în fapt, un drum 
parcurs de profesor și elev împreună. Ne însoțim elevii în parcursul lor de învățare, suntem acolo pentru a-
i ghida și pentru a-i ajuta să avanseze. Ne raportăm, și unii și ceilalți, la aceleași criterii și acest lucru ne 
face să fim siguri pe deciziile luate. Mutați în spațiul virtual, nu ne dezicem de aceste convingeri, ci 
încercăm să găsim echivalențe care să compenseze pierderea relaționării directe.  

Înainte de toate, în calea către metoda optimă de evaluare prin internet, ne stabilim niște principii 
călăuzitoare. În mediul online, profesorul trebuie să-și conceapă instrumentele de evaluare ținând cont de 
principiul echității, iar elevii ar trebui să-și măsoare cunoașterea respectând principiul sincerității. 
Sinceritate față de ei înșiși, în primul rând, dar și sinceritate față de cadrul didactic aflat de cealaltă parte a 
ecranului. Acestora li se adaugă și asumarea faptului că putem greși, odată cu obligația de a ne corecta 
demersul evaluativ după fiecare astfel de greșeală.  

Elevul nu trebuie lăsat să-și asume un rol pasiv, dimpotrivă, el trebuie să fie încurajat să înțeleagă 
misiunea sa participativă. Trecerea școlii în mediul virtual nu înseamnă reîntoarcerea la vremurile în care 
elevul era doar un spectator al lecției. Cu atât mai puțin al propriei evaluări. În acest nou cadru de lucru, 
competențele elevului se bazează pe cunoștințele sale declarative, pe abilitățile sale, dar și pe trăsăturile 
sale de personalitate sau pe disponibilitatea de a-l descoperi pe cel de lângă el. Cadrului didactic îi revine, 
deci, delicata sarcină de a concepe mijloacele de evaluare luând în considerare toate aceste aspecte și vizând 
mai degrabă aplicarea cunoștințelor elevului decât cuantificarea achizițiilor acestuia.  

Din fericire, noile tehnologii și conectarea la Internet ne oferă multe resurse interactive ce pot ajuta 
la o evaluare corectă, atât timp cât subiecții acesteia sunt la curent cu scopul ei. Așadar, un prim pas este 
discutarea finalității evaluării cu elevii noștri. Atunci când știu de ce sunt testați, care e scopul verificării 
(diagnostic, formativ sau sumativ), școlarii (indiferent de vârstă) percep procedura ca pe o parte importantă 
a formării lor și își asumă rezultatul obținut, raportându-l la propriul savoir-faire. Identificarea corectă a 
punctelor tari sau a slăbiciunilor devine un puternic factor motivațional.  

Numeroși specialiști în educație sunt de părere că evaluarea online trebuie să fie cu precădere un 
instrument formator, ceea ce subliniază importanța feedbackului în acest caz: suficient de detaliat și cu o 
frecvență mare pentru a menține strâns contactul interpersonal, destul de rapid pentru a-i putea fi imediat 
de folos elevului, conceput special pentru a-i atrage atenția acestuia. În plus, evaluatorul trebuie să se 
asigure că evaluatul își va îmbunătăți parcursul de învățare pe baza feedbackului. 

În ceea ce privește tipul activităților evaluate, ideal ar fi ca ele să fie cât mai diversificate, cu sarcini 
calitative și cantitative și cu accent pe originalitate (chestionare, eseuri, interviuri, prezentări, dezbateri, 
portofolii). De asemenea, forma lor de prezentare poate varia: în scris utilizând programe de calculator, 
clasic pe caiet sau pe fișe, fotografii, activități interactive pe platforme de e-Learning, formulare Google cu 
răspuns instantaneu, proiecte pe aplicații digitale, mesaje vocale. 

Pe de altă parte, profesorii ar trebui să primească și ei feedback din partea elevilor cu privire la modul 
în care aceștia au perceput evaluarea. Ceea ce simt ei, opiniile lor. De aceea, evaluarea trebuie să includă, 
din timp în timp, un bilanț de acest tip, chiar și numai pentru câteva minute. Doar în acest fel obținem un 
reper adevărat al procesului educativ derulat prin intermediul calculatorului și al internetului. Ceea ce, în 
învățământul față în față se realiza de multe ori implicit, fără instrumente separate (vorbim despre 
consultarea elevilor și implicarea lor în construirea demersului pedagogic), în mediul virtual se poate face 
ușor, utilizând chestionare rapide, cu răspuns instantaneu, a căror generare nu necesită mult efort sau mult 
timp (Google forms, spre exemplu).  

În ciuda nenumăratelor resurse existente în mediul online, a vitezei cu care circulă informația și a 
motivației educatorilor, digitalizarea procesului de evaluare din școala românească rămâne o provocare 
pentru actorii ei. Dar atât timp cât nu pierdem din vedere asigurarea progresului și autonomiei elevilor 
noștri, o putem privi ca pe o evoluție.  
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EVALUAREA ON-LINE- ALTERNATIVĂ A EVALUĂRII TRADIȚIONALE 

 
AUTOR: MITU VASILICA  

SPECIALITATEA: PROFESOR ÎNV. PRIMAR 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 

 
Componentă esențială a triadei instruire-predare-evaluare, evaluarea are ca scop cunoașterea 

efectelor produse în urma desfășurării activității de predare, cu scopul optimizării acesteia. În urma 
interpretării rezultatelor obținute, învățătorul depistează limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut 
de cunoştinţe, dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor și proiectează activități pentru depăşirea 
acestora şi realizarea progresului şcolar.  

Fiind un proces reglator, evaluarea nu pedepseşte ci încurajează învăţarea în orice împrejurare, nu 
cataloghează ci îndrumă elevul spre activităţi accesibile lui și urmăreşte dezvoltarea a ceea ce este pozitiv 
în personalitatea fiecărui elev. 

În condițiile învățământului on-line, evaluarea capătă noi înfățișări, iar actorii educației, învățător 
și elevi , trebuie să se adapteze noilor forme de evaluare din mers. Platformele și aplicațiile disponibile 
online, oferă un drum larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce este 
important este să cântărim foarte bine modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, 
pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.  

 Experiența 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.  

În practica la clasă am folosit pentru evaluarea elevilor Google Classroom din Google Suite for 
Education, formularele Google (Google Forms) și platforma ASQ. 

Cu Google Classroom profesorii își eficientizează timpul, își organizează mai bine lecțiile și 
comunică în timp real cu elevii. 

Aplicația permite crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online. Profesorii pot vedea chiar 
înainte să ajungă în sala de clasă cine și-a terminat tema și pot oferi feedback direct fiecărui elev, pot posta 
anunțuri și întrebări. Astfel, comunicarea la clasă devine mai eficientă și, în același timp, se extinde și în 
afara orelor. 

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 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. Notele acordate elevilor apar în catalogul clasei.  
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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.  
ASQ este o platformă educațională ce îmbină elemente de învățare autonomă, în care copiii parcurg 

lecțiile în ritmul lor, cu module de învățare asistată, prin care profesorii atribuie sarcini de lucru copiilor și 
le urmăresc evoluția. 

 Ca elev: 
• Învățând, își crește nivelul, obține medalii, puncte și premii virtuale. 
• Lucrează singur, în ritmul său, la orice lecție. Are la dispoziție explicații video, exerciții, jocuri, 

exemple, teste. 
• Își urmărește evoluția și află cât la sută mai are până stăpânește o noțiune, un capitol sau o întreagă 

materie. 
• Își poate vedea colegii din clasă în aplicație. 
• Intră în competiții cu mai mulți utilizatori, câștigând puncte și avansând în nivel. 
• Rezolvă pe aplicație temele primite de la profesorii săi. 
Ca profesor: 
• În timp ce elevii dintr-o clasă au aplicația deschisă, poți vedea de pe telefonul tău la ce lucrează 

fiecare, și detaliat, unde greșește fiecare. 
• În timpul unei ore poți da sarcini diferite elevilor, ajutându-i astfel pe cei cu lipsuri să recupereze 

ritmul. 
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• Poți da teme elevilor direct din aplicație. Aceștia vor primi notificare în contul lor cu sarcinile ce 
trebuie rezolvate și timpul limită. 

• Testezi elevii direct din aplicație. Nu trebuie să mai corectezi pentru că nota este calculată automat 
pe baza baremului. 

• Pe lângă materialele deja existente în aplicație, poți crea propriul tău conținut, exerciții și teste, 
disponibile doar elevilor tăi. 

Ca părinte: 
• Urmărești în timp real pe aplicație evoluția, sarcinile și activitatea copilului tău. 
• Primești instant notificări pe SMS sau email cu notele obținute în aplicație, cu temele nou adăugate 

sau nerezolvate. 
• Citești observațiile notate de profesori și comunici cu aceștia. 
Se spune că cea mai bună modalitate de lucru este aceea pe care o vei folosi. Cu avantajele dar și 

dezavantajelele oferite de aceste noi tehnologii în evaluarea didactică, importantă rămâne plusvaloarea 
adusă procesului didactic. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar 
creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi îmi dă impuls pentru folosirea și pe viitor a evaluării 
online. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
GRADINITA NR. 280, SECTOR 2, BUCURESTI 

EDUCATOARE: MIU ELENA 
 
La nivel preșcolar nu este atât de facil să se utilizeze acastă metodă de a interacționa în mod direct cu 

copiii, deoarece sunt dependenți de ajutorul adulților pentru folosirea device-urilor, interacțiunea cu 
preșcolarii se realizează prin intermediul părinților când timpul le permite. 

Se pot folosi platforme unde se trimit materiale interactive (filmulețe, ppt-uri, ,înregistrări audio-
video de către educatoare), cu cât sunt mai atractive activitățile didactice fac mai ușoară trecere către o 
învățare accesibilă pentru fiecare nivel de vârstă. 

 Feedback-ul se poate realiza atât în mod direct (live) în dialoguri realizate pe baza unor discuții a 
temelor învățate anterior, cât și mod indirect prin lucrările copiilor, aceste ,,sarcini,, ca și teme pentru acasă 
de realizat pot sa aibă ca și suport modelul educatoarei dar pot fi și creative, copilul să fie lasat să exprime 
liber din punct de vedere al cretivități. 

Profesorii ar trebui să motiveze elevii să învețe singuri și din plăcere, evaluarea ar trebui să fie una 
subiectivă pe care să nu se pună accentual, iar metodele de predare ar trebui să fie mai interactive. 

În această perioadă internetul este plin de materiale educaționale interesante care pot fi prezentate de 
către educatoare elevilor: jocuri , documentare, prezentări, teste pentru fiecare nivel de vârstă și pentru 
diferite Domenii de dezvoltare.  

Instrumente digitale în invățământul preșcolar. 
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. 

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. 

Eu cred ca acestea ar trebui să constituie baza predarii următoarelor lecții online. 
 În evaluarea preșcolarilor se folosesc mai multe metode, cea mai raspandită metodă este evaluarea 

orală realizându- se prin întrebări și răspunsuri. Evaluarea orală este specifică situațiilor în care performanța 
trebuie obținută prin comunicare orală. Evaluarea orală se realizează în multiple forme utilizându- se 
diferite tehnici: - conversația de verificare - verificarea realizată pe baza unui suport vizual  
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII IN ȘCOALĂ 

STUDIU DE CAZ 
 

PROF. MLADIN ADRIANA 
LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VITEAZUL” BAILEȘTI 

 
 Ȋn învățământul contemporan este evident că modul de evaluare influențează în mare măsură 

predarea. De aceea, excesele pot genera efecte negative, mai ales atunci când evaluarea devine un scop în 
sine ori când se reduce doar la o metodă sau la un numar redus de metode. Vom încerca, tocmai de aceea, 
să oferim cât mai multe sugestii și informații care să permită transformarea evaluării curente într-un 
instrument util pentru cunoașterea elevului și, implicit, pentru atingerea obiectivelor învățării. Există trei 
tipuri de evaluare: inițială, continuă și sumativă.  

 Evaluarea initială testează cunoștințele la început de an școlar pentru a cunoște nivelul de la care se 
pornește.  

 Evaluarea curentă este necesară în școala, pentru că oferă posibilitatea de a cuantifica actul învățării 
atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Nu este ușor să faci acest lucru și adesea auzim critici 
dure referitoare la evaluare, fie pentru că nu este suficient de exactă, fie pentru că pare a "încurca" procesul 
de predare-învățare, prin distorsionarea curriculei, fie pentru că, aparent, nu constituie o bază serioasă de 
anticipare a performanțelor celor evaluați și deci nu este validă. Cu toate acestea, nu numai sistemul de 
învățământ nu se poate lipsi de evaluare, dar nici societatea în general. Evaluarea folosită corect pe baza 
unor criterii prestabilite poate oferi un important feedback atât profesorului și cât elevului, devenind un 
element motivațional esențial.  

 Evaluarea sumativă sau cumulativă se realizează la finalul unui ansamblu de activități de învățare 
corespunzatoare dobândirii rezultatelor învățării avute în vedere de o temă, un capitol, o unitate de învățare. 
Este asociată modulului tradițional de verificare a pregătirii elevilor, evidențiază achizițiile și sancționează 
lipsa acestora sau erorile constatate. Este în relație cu bilanțul periodic privind activitățile de învățare și 
evidențierea rezultatelor individuale ale elevilor exprimate în note prin care sunt realizate selecții, 
clasificări. Evaluarea sumativă certifică în ce masură elevii, la sfârșitul unei perioade de învățare, au 
dobândit rezultatele învățării așteptate.  

 Autoevaluarea constituie un mijloc de formare a elevilor prin activitati in care sa fie familiarizati cu 
criteriile de apreciere pe care cadrul didactic le foloseste si ajutati sa inteleaga semnificatia notelor acordate. 
Tehnici folosite pentru formarea si educarea atitudinii de autoapreciere: 

•„notarea in colaborare cu altii” (cu elevii);  
•„autonotarea controlata” – elevul examinat propune nota care este apoi revizuita si definitivata de 

cadrul didactic, eventual cu consultarea celorlalti elevi;  
•autocorectarea sau corectarea lucrarilor colegilor – (prin schimb de lucrari);  
•„notarea reciproca” – un grup de elevi ,stabilit pentru o perioada limitata, face aprecieri sub 

indrumarea cadrului didactic;  
•„metoda aprecierii obiective a personalitatii” (Gh. Zapan).  
Nu trebuie sa uitam insa ca focalizarea exagerata pe evaluare in procesul instructiv-educativ ne poate 

face sa ignoram aspecte sensibile ale acestuia, care nu se pot masura usor. Pentru inceput, ar fi poate util sa 
discernem intre diferite tipuri de evaluare: normativa, criteriala si auto-competitiva. Daca aplicam un test 
pentru a alege pe cei mai buni 10% dintre elevi, pe care apoi sa ii pregatim pentru, sa zicem, olimpiada, 
aceasta va fi o evaluare normativa, care compara elevii intre ei si ii recompenseaza pe cei mai buni (vor fi 
inclusi in lotul olimpic). Notele arata nivelul celor care concureaza, raportat la o norma prestabilita. 
Avantajul acestei evaluari este ca variatiile de dificultate a testului de la un an la altul nu afecteaza notele; 
este insa o evaluare nedreapta, deoarece competitorii pot fi mai buni de la un an la altul. Evaluarea criterială 
măsoară ce poate face un elev la un moment dat cu ceea ce știe. Este o metodă de evaluare foarte bună, dar 
este absolut necesar să fie definite cu rigurozitate criteriile, altfel evaluatori diferiti (sau chiar același 
evaluator) pot aplica standarde diferite. Tocmai de aceea, evaluarea criterială trebuie raportată la obiectivele 
de invatare. Aceste doua tipuri de evaluare au in mod evident avantaje, dar si limite. Un mod alternativ de 
abordare a evaluarii este cea auto-competitiva, care se raporteaza in modindividual la fiecare elev in parte. 
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In acest caz, se va lua ca punct de reper nivelul fiecarui elev si se va evalua diferentiat progresul realizat de 
acesta. Acest tip de evaluarea implica informarea prealabila a elevului asupra criteriilor importante pe care 
trebuie sa le indeplineasca intr-un anumit interval de timp. Sună complicat si laborios, dar in fapt este mult 
mai usor decat pare. Elevului i se arată ce anume nu știe să facă (concret, unul/ două elemente), ce ar trebui 
să facă pentru a și le însuși și până când; se menționează totodată și "răsplata" pentru realizare. Evaluarea 
auto-competitivă este deci un feedback informal ce se dă elevului chiar in timp ce învață. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC.  

MLADINOVICI IONELA CRISTIANA 
 
Continuarea demersului educativ în mediile online a fost impusă de criza provocată de virusul 

COVID – 19. Situația nouă, neprevăzută din cursul anului școlar, a condus la transpunerea intervenției 
didactice din mediul deschis, prietenos și generos al școlilor, în mediul virtual, în care interacțiunea este 
limitată atât din punct de vedere fizic, cât mai ales afectiv.  

Pentru a evalua abilitați cognitive și practice, poate fi folosită evaluarea asistată de calculator (e-
assessment în limba engleză). Abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-portofolio” sau a 
software-urilor de tip simulare, pe când, cunoștințele și abilitațile cognitive sunt evaluare cu ajutorul 
aplicațiilor software de tip „e-testing”. 

„Online – unde locul de desfășurare poate fi acasă, la scoală, locul de muncă, sala de examen sau 
oriunde există un calculator/dispozitiv compatibil, cu acces la internet. Modalitatea cea mai des întâlnita de 
susținere a unui 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 dintre mai multe posibile (teste de tip single choice sau multiple choice).”4 

Testele de tip chestionar pot fi aplicabile oricărei discipline și permit o evaluare cu un nivel înalt de 
obiectivitate, fără a pune accent pe creativitate. Dacă aceste teste nu sunt incluse într-un software 
educațional sau încărcate în prealabil într-un sistem de evaluare digitală, atunci ele pot presupune din partea 
evaluatorului un efort destul de mare în pregătirea întrebărilor și variantelor de răspuns. 

„Specialiștii din educația timpurie și pediatrie afirmă că, în perioada copilăriei, expunerea prelungită 
la stimulii vizuali ai ecranelor (televizor, telefon, calculator) are consecințe negative asupra dezvoltării 
armonioase a copiilor.  

Timpul petrecut în fața ecranelor vitregește copilul de alți stimuli mult mai importanți, cum ar fi 
interacțiunea socială, satisfacerea nevoii de joc, manifestarea creativității, etc. Marea provocare a 
organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta preșcolară este identificarea unor mijloace de 
învățare adecvate situației, dar, cel mai important, adecvate vârstei.”5 

Cea mai utilizata metodă de evaluare în sistemul on-line este proba orală. Pentru a le atrage atenția 
copiilor, am folosit ca înstrument de evaluare, anumite aplicații prin intermediul cărora am creat jocuri 
distractive. Unele dintre aplicațiile folosite sunt: 

1. WORLDWALL – cu ajutorul acestei aplicații se pot crea jocuri interactive. Datorită elementelor 
ludice inserate, această aplicație poate fi un instrument digital ușor de utilizat. 

De exemplu, în cadrul acestei aplicații avem jocul „Găsește ce se potrivește fiecărei meserii”. Copiii 
vor avea o imagine cu un personaj specific anumitei meserii și mai multe imagini cu diverse instrumente 
pentru fiecare meserie. El va trebui să aleagă doar instrumentul specific meseriei indicate. Copilul va avea 
3 vieți în cadrul acestui joc. 

2. LEARNINGAPPS – această platformă, pe lângă faptul că oferă posibilitatea creării de conținut, 
ea oferă și modele de aplicații. Există aplicații interesante precum puzzle-uri, uniri de perechi etc.  

3. QUIZIZZ – într-un mod distractiv se pot realiza evaluări formative cu ajutorul acestei aplicații. 
Este un instrument on-line pentru feed-back. Această aplicație permite inserarea imaginilor, a unui text 
audio, a răspunsurilor deschise, dar și a răspunsurilor multiple. Este imporatntă, deoarece oferă profesorului 
statistici, progresul copiilor, precum și rapoarte detaliate despre timp, răspunsuri etc.  

După cum bine se știe, există și familii (de cele mai multe ori, din mediul rural) ce nu au conexiune 
la internet și nici posibilitatea achiziționării resurselor materiale necesare desfășurării diverselor activități. 
Având părinți și în această situație, am folosit ca metodă de evaluare în perioada on-line, portofoliul. Fiecare 
copil a primit materialele necesare desfășurării diverselor activități pe perioada unei săptămâni. Părinții au 
primit indicațiile necesare pentru rezolvarea sarcinilor într-un tabel și ce activități să desfășoare în fiecare 
zi, astfel încât să îi îndrume pe copii atunci când le permite timpul. Dezavantajul utilizării acestei metode 

4 https://www.elearning.ro/testarea-online-cunostintelor 
5 Cristina Mangiurea, „Repere metodice privind activitatea didactică online în învățământul preșcolar”, pag. 1 
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de evaluare este faptul că nu se cunoaște cu exactitate gradul de implicare al părinților în activitățile propuse 
pentru elevi. Aceștia nu doar le transmit indicațiile necesare, ci îi și ajută mai mult de cât ar fi indicat, astfel 
neputându-se evalua în totalitate activitatea copilului.  

Prin urmare, evaluarea copiilor se poate face și în sistemul on-line, totul depinde de abilitățile cadrului 
didactic de a indentifica mijloacele adecvate situației, cât și vârstei. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRESC. MOCANU DELIA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT HARLAU 
 
 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 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)? 
• 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. 
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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. 

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 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. 

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 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 
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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: 
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.) 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. 

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. 

 

267



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. MOCANU GABRIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA RAMNICELU, JUD. BRĂILA 
 
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. 

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. 
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.) 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 
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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; 
• 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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EVALUAREA ONLINE 

 
 PROF. INV. PRESC. LUCA MARIANA ANGELA 

 PROF. INV. PRESC. MOCANU LOREDANA MARIA 
 UNITATEA DE INVATAMANT: GRADINITA..CASUTA CU POVESTI”  

ORASTIE, JUD. HUNEDOARA 
 
 Învățământul on-line ,(vedem acum multitudinea 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.Cadrele didactice acceseaza 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 ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl, Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google 
for Education, Google Classroom, Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională Moodle cu 
precădere pentru mediul universitar).  

 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. 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 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 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. 

 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. 

 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.  

 
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.  
-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.  
 Activitatea educativă din grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, 
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precum şi multitudinea de obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite 
care să mijlocească procesul evaluativ.  

 Evaluarea preşcolarilor permite doar prognoze pe termen scurt; este importantă şi necesară pentru 
educatoare şi copii în vederea cunoaşterii nivelului atins în dezvoltarea personalităţii acestora. Progresul 
copilului trebuie în permanenţă monitorizat, comunicat şi discutat cu familia acestuia. Implicarea părinţilor 
ca sursă de informaţii şi evaluatori direcţi se poate realiza prin activităţi comune (părinţi – copii - 
educatoare), activităţi de consiliere, prin discuţii informale, individuale, periodice sau zilnice, dacă este 
necesar, prin analiza portofoliului individual al copilului, prin analiza agendei de comunicare cu părinţii, 
prin scrisori tematice, ş.a.  

 Învăţământul preşcolar are caracter oral, nu există teme pentru acsă, 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 copililui, la care el poate ajunge şi din întâmplare, fără o 
înţelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 

 Totodată evaluarea se extinde şi la activitatea de predare şi la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învăţarea, de a facilita achiziţia noilor cunoştinţe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generaţie în vederea integrării într -o societate dinamică şi solicitantă.Creativitatea, 
spontaneitatea, independenţa, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective. Este mai uşor să evaluăm fişele de activitate matematică decât creaaţiile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale 

 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.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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EVALUAREA ŞCOLARĂ 

 
P.I.P. MOFLIC ANCUŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA 
 
 Evaluarea şcolară - actul prin care - referitor la o prestaţie orală, scrisă sau practica - se formulează 

o judecată prin prisma unor criterii. Evaluarea şi notarea şcolară alcătuiesc o modalitate de codare numerică 
- însoţită de aprecieri calitative - a rezultatelor obţinute de elevi, servindu-se de scara de la 1 la 10. 

Prin evaluare se înţelege măsurarea şi aprecierea cantitativă a efectelor învăţării şcolare. 
Evaluarea este aplicabilă în două planuri: 
1. cu referire la efectele învăţării - vizează relaţia profesor-elev: nivelul de pregătire a elevilor şi 

evoluţia acestuia în timp, în funcţie de posibilităţile lor reale de învăţare prin raportare a performantelor 
obţinute de şcoală la cele aşteptate de societate. 

2. cu referire la însuşi procesul instructiv-educativ - vizează autoestimarea profesorului, factorii de 
îndrumare şi control ai învăţământului în vederea asigurării unei verificări sistematice şi integrale a 
performantelor elevilor, a conceperii şi realizării unui proces instructiv-educativ capabil să cultive interesul 
ptr studiu al elevilor. 

 ETAPE 
 Procesul de evaluării presupune mai multe etape: 
• definirea obiectivelor procesului de învăţământ. 
• crearea situaţiilor de învăţare care să permită elevilor achiziţionarea comportamentelor preconizate 

prin obiective. 
• selectarea metodelor şi instrumentelor de evaluare necesare. 
• desfăşurarea procesului de măsurare a cunoştinţelor achiziţionate. 
• evaluarea şi interpretarea datelor obţinute.  
• concluzii şi aprecieri diagnostice şi prognostice  
Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii : MĂSURAREA, 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. 
 - se realizează în raport cu anumite criterii pedagogice, spre exemplu :  
a) potenţialul elevului, valorificat la maximum ;  
b) creşterea calitativă a activităţii didactice ; 
 c) prin anticiparea corect-pozitivă, prin metamorfoza diagnozei în prognoză ; 
 d) îndrumarea evaluatului prin termeni managerial 
Metode, tehnici și instrumente moderne de evaluare 
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. 

Metodele şi tehnicile moderne de evaluare, contribuie la: 
• stimularea activismului elevilor; 
• accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
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• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Albu, M., 2000, Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-

Napoca, 
• Bocoş, Muşata,2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană, 
• Cerghit, Ioan, 2002 , Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 

strategii, Aramis, 
• Cerghit, Ioan, Bunescu, Vasile, 1988, Metodologia instruirii, în Curs de pedagogie, 
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 MODALITAȚI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE PRIN 

 GOOGLE CLASSROOM 
 

 LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA- NIVEL LICEAL 
 PROF. DR. MIHAELA MOGAGEA, LICEUL BORȘA, JUD. MARAMUREȘ 

 
 Trăim într-o lume care ne-a pus în fața unor provocări neașteptate pe toți actorii implicați în 

activitatea didactică: elevi, profesori, părinți. Pus în fața faptului împlinit, de o vreme, învățământul 
românesc a trebuit să se adapteze situației mondiale și să treacă într-o nouă dimensiune: spațiul virtual. 
Cum orice lucru are o finalitate, evaluarea elevilor trebuie să poată fi făcută și online, în condițiile în care 
procesul instructiv-educativ s-a mutat în dimensiunea tehnologiei. 

 Pentru evaluarea în învățământul online, una dintre metodele și tehnicile destul de eficiente este pusă 
la dispoziție de binecunoscutul motor de căutare Google. După crearea unei clase virtuale pe Google 
Classroom, profesorul are posibilitatea nu doar să posteze materiale scrise, în formatul unui document, în 
procesul de predare, dar să și evalueze prin intermediul acestei platforme. 

 Luând pe rând metodele și tehnicile de evaluare puse la dispoziție de Google, există posibilitatea de 
a face atât evaluare orală, cât și scrisă.  

 Pentru evaluarea orală, aplicația Google Meet oferă varianta desfășurării orei de curs în sistem de 
videoconferință, prin urmare, prin intermediul acestui instrument de lucru există varianta unei evaluări 
,,live” a elevilor. Oferind elevilor linkul pentru accesul pe Google Meet, profesorul poate să comunice și 
să-și evalueze elevii în timp real. 

 Evaluarea scrisă este destul de ofertantă pe clasa virtuală oferită de Google. Cea mai simplă metodă/ 
tehnică de evaluare scrisă este exercițiul sub formă de întrebare, la care elevii trebuie să răspundă în timp 
real, prin răspunsuri scurte sau alegeri multiple. Spre exemplu, la întrebarea referitoare la trăsăturile unei 
anumite nuvele, elevilor li se poate cere să menționeze o trăsătură sau mai multe specifică/ specifice nuvelei, 
să menționeze elemente care încadrează o nuvelă într-o anumită tipologie etc. 

 Sarcina de lucru (,,Assignment”) pune la dispoziție multiple forme de evaluare. Evaluarea poate fi 
făcută fie sub forma unor cerințe simple, la care elevii trebuie să răspundă în scris, fie sub forma unor 
prezentări video pe baza unor slide-uri făcute de elevi, fie pe baza unor tabele, în care elevii trebuie să 
bifeze răspunsurile corecte (spre exemplu, să bifeze dacă o afirmație este adevărată sau falsă), fie pe baza 
unor desene sau pe baza unor chestionare la care elevii trebuie să răspundă. La toate aceste sarcini de lucru 
se poate stabili un punctaj, care se acordă elevilor care trimit profesorului rezolvarea sarcinilor. 

 O altă metodă eficientă pentru evaluarea scrisă este sarcina de lucru pe baza unor întrebări. Sarcina 
de lucru constă, de fapt, într-un test de tip grilă, elaborat de profesor, la care elevii trebuie să răspundă și, 
de asemenea, să returneze răspunsul profesorului, în vederea stabilirii punctajului acordat. Spre exemplu, 
la nuvela istorică Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi pot fi puse întrebări referitoare la tipul 
nuvelei (din punctul de vedere al temei și/sau al curentului literar în care se încadrează nuvela), întrebări 
referitoare la tipul de personaje, la perioada de desfășurare a evenimentelor din nuvelă, la trăsăturile unui 
anumit personaj etc. 

 De asemenea, pe Google Classroom, există posibilitatea postării în rubrica fiecărui elev a punctajelor 
obținute la evaluările primite, astfel încât fiecare elev își poate vedea rezultatele muncii sale. 

 Pe lângă toate acestea, secțiunea de comentarii, existentă la toate modalitățile de evaluare, pune la 
dispoziția profesorului și a elevilor posibilitatea de a posta întrebări și/sau lămuriri suplimentare.  

 Sarcinile de lucru mai complexe pot fi rezolvate de către elevi și separat, rezolvarea putând fi trimisă 
profesorului sub forma unui document scris pe dispozitivul de lucru sau chiar sub forma unei rezolvări 
clasice, scrise manual și fotografiate, rezolvarea sub formă de document sau fotografia putând fi încărcate 
în Google Drive, apoi pe Google Classroom. 

 Bineînțeles, metodele și tehnicile de evaluare în învățământul online nu sunt infailibile, mai ales în 
cazul unei materii precum limba și literatura română, internetul punând la dispoziția elevului inclusiv 
variante de rezolvare pentru eseurile literare de orice fel. Cu toate acestea, trebuie recunoscut faptul că, în 
ciuda lipsurilor, de altfel, inerente perioadelor de pionierat, indiferent de domeniu, există posibilitatea 
evaluării în învățământul online. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN INVATAMANTUL ONLINE  

GRADINITA NR.1  
 

 LOC. CIOLPANI – ILFOV 
 PROF. INV. PRIMAR SI PRESCOLAR 

LUMINITA MOHOREA 
 
MOTO: “A-i învăţa pe alţii cum,(ce,cât) să înveţe este o operă niciodată încheiată…”(Dorina 

Sălăvăstru) 
  
 Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în care bâjbâim metodele pe care să le folosim, 

denotă faptul ca nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva, dar când școala nu mai e la fel, 
realizăm că nu s-a gândit nimeni la planurile de continuitate a procesului educațional.  

 Evaluarea nivelului de pregătire a elevului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 
obiectivă de punere în evidenţă a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, cât 
şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 

 Aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important 
al evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale 
elevului. 

 Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi 
consolidarea celor învăţate anterior. 
 Evaluarea trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite 

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

 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 activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului se pot folosi, adapta și 
redistribui liber, ținând cont de drepturile de autor, resurse educaționale deschise (RED) – materiale pentru 
învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, 
cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, 
resurse audio sau video etc., puse la dispoziție în format digital sau fizic și la care există acces liber. 

 Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare prin 
intermediul tehnologiei și al internetului și încărcate pe platforme dedicate constituie material didactic. 

 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. 

 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 
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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. 

 In 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. 

 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. 

 Sіѕtеmuluі dе învățământ îşі рrοрunе în mοd ехрlісіt fіnalіtăţі еduсaţіοnalе реntru aсtіvіtăţіlе ре сarе 
lе οrganіzеază şі dеѕfăşοară si işі aѕumă aѕtfеl ο rеѕрοnѕabіlіtatе maјοră сa, alăturі dе famіlіе, ѕă aѕіgurе 
сοndіţііlе unеі dеzvοltărі nοrmalе ре tοatе рlanurіlе a elevilor, сοntrіbuіnd aѕtfеl la valοrіfісarеa 
рοtеnţіaluluі fіzіс şі рѕіhіс al fіесăruіa şі fundamеntând еvοluţіa vііtοarе şсοlară şі ѕοсіală a aсеѕtοra. 
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UTILIZAREA EVALUARII ONLINE LA PREȘCOLARI 

 
 PROF. MARINESCU CARMEN MONICA 

 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, TARGU JIU 
 
 Folosirea sistemului de comunicare online prezintă o serie de avantaje, prin folosirea acestuia în 

activitățile de evaluare: obiectivitatea evaluării rezultatelor, feedback imediat pentru preșcolari și 
educatoare, întocmirea diagnozei. Lucrând pe platforma educațională, preșcolarii își expun, în mod 
independent, cunoștințele, având mai puține emoții, aceștia aflându-se, în timpul activităților, alături de un 
membru al familiei sau altă persoană cunoscută lor. Pe parcursul evaluării online, am folosit fișe de lucru, 
teste, jocuri, imagini care se pliază pe cerințele educaționale ale educatoarei și preșcolarilor. Evaluarea 
online asigură corectarea imediată a răspunsurilor primite de la preșcolari, aceasta ajutându-ne pentru 
planificarea activităților. Folosirea acestor tehnici de lucru online permit stocarea rezultatelor preșcolarilor, 
întocmirea centralizatorului pentru evaluarea inițială și finală și aceasta permite educatoarei o analiză rapidă 
și corectă a rezultatelor, precum și accesarea lor în orice moment. Centralizând rezultatele obținute de 
preșcolari într-o bază de date, dispunem de informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe dobândite la 
activități și nivelul evaluării. Preșcolarii își expun, în mod independent, cunoștințele. Confruntarea directă, 
activă, cu ecranul, exercită un efort psihologic pozitiv, dispare inhibiția des întâlnită în momentul expunerii, 
cu prezență în sală, a cunoștințelor. La toate acestea, se adaugă și atracția sporită a acestora către calculator, 
tabletă, smartphone, fiind astfel folosite în mod constructiv. În timpul activităților, se pot crea unele 
activități interactive, cu ajutorul internetului, care sunt transmise, în același timp, pentru toți preșcolarii, se 
pot crea exerciţii de completare a spaţiilor libere, pentru fiecare spaţiu liber poate fi dat un număr nelimitat 
de răspunsuri corecte, iar preșcolarul poate completa/bifa imaginea/litera corectă, pentru a da răspunsul 
corect. În instrumentele pentru generarea de teste şi chestionare online, cu opţiuni variate, notare, limitare 
în timp, afişare a rezultatelor, pot fi incluse imagini sau videoclipuri, jocuri cu text și cânt, fișe de lucru, 
documentare, filmulețe, adaptate nivelului de vârstă și de dezvoltare a preșcolarilor. Există o serie de 
activități ce pot fi folosite în secvențele evaluative ale activității didactice, cum ar fi unele jocuri dinamice, 
prin care preșcolarii își testează cunoștințele, în mod atractiv, preșcolarii putându-le alege în funcție de 
preferințe, de tema zilei, tema săptămânală sau tema anuală de studiu. Tot cu ajutorul jocurilor, preșcolarii 
pot grupa elemente din anumite categorii, după criterii date (se alege categoria și elementele 
corespunzătoare fiecăreia). Educatoarea poate adopta mai multe strategii de a preda și evalua cunoştinţele 
prevăzute într-un conţinut sau altul. O modalitate de intervenţie educativă optimizată este instruirea 
individualizată, a celor cu abilităţi, competenţe şi aptitudini specifice, iar învățarea online, prin intermediul 
platformei educaționale, care permite o tratare individualizată a preșcolarilor, prin trimiterea 
materialelor/fișelor pentru evaluare fiecăruia, fără a vedea ceilalți participanți la activitate, conținutul 
materialelor didactice. Cu ajutorul învățării online, preșcolarii au ocazia de a urmări, o temă care-i 
interesează, o perioadă mai îndelungată de timp, necesară investigaţiilor şi cercetărilor proprii, pentru 
aprofundare și consolidare, precum şi pentru a finaliza o lucrare cu tema primită în cadrul unei activități. 
Practica educațională indică un interes sporit pentru utilizarea noilor tehnologii în învățarea online, susținut 
de nevoia tot mai mare de a ține pasul cu schimbările profilului de competențe, înainte de introducerea 
obligatorie a acestui tip de învățare, pentru întâmpinarea noilor provocări lansate de societatea modernă. 
La activitățile pentru cunoașterea mediului, educarea limbajului, educație pentru societate, muzicale, 
educație fizică activitățile matematice au fost și sunt folositoare metodele și tehnicile de evaluare online, 
cu ajutorul cărora se pot crea activități atractive pentru preșcolari, prin captarea atenției acestora, 
conştientizând existenţa numeroaselor surse de informare ce se pot utiliza în diferite situaţii de învățare sau 
utilizare. 

 
 

277



 
 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR MARINESCU LUCRETIA 

 LIC. TEORETIC ANGHEL SALIGNY CERNAVODA  
 
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, din aceasta perioada urata a pandemiei, 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. 

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. 

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 
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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/


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). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ADRIANA MARIS, C. N. „C. BREDICEANU” LUGOJ 

PROF. FLORIN MARIS, ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LUGOJ 
 
De obicei, elevii de pe toate meridianele percep ora de matematică drept greoaie, dificil de procesat, 

plictisitoare, deseori fără legătură cu viaţa reală, în care trebuie să urmeze reguli stricte şi să nu emită păreri 
personale. De-a lungul anilor la catedră, am încercat să dovedim exact contrariul: că matematica este foarte 
necesară în viaţa de zi cu zi, că lecţiile pot fi distractive şi că înţelegi mai bine când îţi poţi dezvolta şi folosi 
creativitatea pentru a prezenta cunoştinţele matematice sub o formă inedită.  

Cu mult timp înainte de izbucnirea pandemiei, din necesitatea ca toți elevii să aibă acces la o culegere 
inepuizabilă de exerciții de același tip, am început construirea unui site pe care ei să poată exersa rezolvarea 
de exerciţii folosind cunoştinţele dobândite la clasă. La adresa http://proflorin.weebly.com/ elevii pot găsi 
programa aferentă fiecărei clase şi exerciţii – începând cu cele mai simple – pe care să le rezolve şi să 
primească feed-back imediat. Site-ul vine şi în întâmpinarea elevilor cu nivel mediu şi scăzut la învăţătură, 
care au nevoie de mai mult exerciţiu, de încurajare şi corectare imediată şi care, poate, nu îşi permit 
achiziţionarea de culegeri. 

Ideea de la care am pornit a fost aceea de a furniza un număr infinit de exerciţii pentru fiecare temă 
din curriculum-ul de gimnaziu. 

Sub logo-ul M(atematica) = T(eorie) + E(xerciţii) + E(xerciţii) + E(xerciţii) + ... , elevii sunt invitaţi 
să vizioneze câteva prezentări Voki cu mesaje de bun venit, încurajare şi explicaţii,  

apoi să opteze pentru unul din capitolele din curriculum – organizate separat pentru algebră şi 
geometrie, care, la rândul lor, conduc spre teme mai detaliate. 

Exerciţiile, structurate de la simplu la complex, verifică dobândirea de cunoştinţe din programa de 
matematică aferentă fiecărei clase de gimnaziu. Ele se generează în combinaţii infinite, astfel încât un elev 
poate exersa acasă (pe calculator, telefon sau tabletă) oricât de multe exemple diferite ale aceluiaşi tip de 
exerciţiu, până când stăpâneşte bine conceptul, iar desfăşurarea lecţiei cu întreaga clasa în laboratorul de 
informatică prezintă avantajul că fiecare elev poate lucra în ritmul propriu şi are exerciţii diferite de vecini.  

Elevii au de completat răspunsul într-o casetă de dialog. După transmiterea răspunsului, este generat 
imediat un mesaj de feedback: „Felicitări, ai răspuns corect!” sau „Ne pare rău, mai ai de aprofundat” 

 Pagina oferă şi legături către alte site-uri de matematică, româneşti sau străine, pe care elevii se pot 
documenta sau pe care pot exersa, având certitudinea rigurozităţii ştiinţifice şi a folosirii internetului în 
siguranţă. 

Site-ul s-a dorit o încercare de a direcţiona utilizarea de către elevi a calculatorului și telefonului în 
scopuri educaţionale. „Generaţia digitală” a primit bine acest instrument de lucru, considerându-l mai „la 
îndemână”, mai accesibil decât o culegere pe hârtie, şi apreciind feedback-ul imediat pe care îl oferă. 

Din martie 2020, activitatea școlară s-a mutat exclusiv online și au început să apară sau să fie mai des 
folosite diverse site-uri dedicate, fie pentru transmiterea de cunoștințe, fie pentru evaluarea lor. Am folosit 
și noi mai multe variante: 

IXL (I excel) pentru vorbitorii de limba engleză. Cuprinde toate capitolele, pe lecții și clase, de la 
primar la liceu, conform curriculum-ului american. Exercițiile se generează, așa că sunt puține șanse să se 
repete. Cum matematica este un limbaj universal, elevii mari s-au descurcat cu utilizarea lui, în special 
pentru autoevaluare sau exersare la anumite lecții. Faptul că varianta gratuită permite accesarea a doar 20 
de probleme pe zi ar putea constitui un dezavantaj pentru elevii sârguincioși.  

ASQ (Another Smart Question) un site care se construiește zi de zi, cu contribuția unui mare număr 
de educatori din România. Oferă acces gratuit la materiale pentru toate clasele și toate disciplinele. 
Profesorii pot să își creeze cont, să înscrie școala și clasele și să transmită elevilor teme. Site-ul oferă 
feedback automat elevilor, iar profesorul are acces la un raport în care poate observa cine și-a făcut tema și 
cine nu, ce procent din temă a realizat fiecare elev, de câte ori a parcurs testul, etc. Elevii primesc puncte 
de experiență, ca la un joc, pentru activitatea desfășurată pe platformă. Profesorii pot accesa testele existente 
pe platformă sau pot adăuga teste originale, pe care le pot păstra doar pentru elevii lor, sau le pot face 
publice, să le poată accesa și alți profesori. 

280

http://proflorin.weebly.com/


Platforma BRIO oferă teste sumative pe capitole, la disciplinele limba și literatura română și 
matematică. Profesorul poate genera teste sumative pentru fiecare elev, sau pentru întreaga clasă, din unul 
sau mai multe capitole și primește un raport detaliat al performanței fiecărui elev. Am beneficiat de un 
pachet gratuit pentru școală în primăvara anului 2020 și am realizat simulări la clasele care se pregăteau să 
susțină examene. Contra cost, părinții pot achiziționa programe care să livreze teste copiilor în ritm de 1 – 
2 pe lună, pentru o evaluare independentă de cea din școală. 

Pentru evaluarea formativă la clasă, mai utilizăm testele create cu ajutorul formularelor Google, 
learning apps și testele Kahoot, foarte apreciate de elevi. În ambele situații, profesorul poate accesa un 
raport al activității fiecărui elev și își poate regla activitatea educațională în funcție de răspunsul elevilor. 

Educația trebuie să continue și în această perioadă, cu atât mai mult cu cât elevii au puține alte 
activități în care să se implice. Evaluarea trebuie să aibă loc și în aceste condiții. Depinde de noi toți, 
profesori și elevi, să trecem cu bine și cu folos peste problemele generate de obligativitatea de a învăța de 
la distanță și să câștigăm experiențe pozitive pentru a le fructifica în viitorul pe care ni-l dorim mai senin și 
mai generos pentru noi și pentru generațiile care vor veni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
http://proflorin.weebly.com/ 
www.ixl.com  
www.asq.ro  
https://learningapps.org/ 
www.brio.ro  
www.kahoot.com  
www.google.com/forms  
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 EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MARIȘ MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 8, BORȘA, 
MARAMUREȘ  

 
Cu toții trecem printr-o perioadă de tranziție. De-a lungul secolelor au existat astfel de perioade 

marcate prin confuzie, neliniște, stres. Dar, în timp, capacitatea omului de a se adapta la noile schimbări 
duce la progres. Bineînțeles, sunt necesare eforturi! 

Același lucru putem spune și în cazul tranziției de la învățământul desfășurat față în față la 
învățământul desfășurat „de acasă”. Deși situațiile sunt diferite, în principiu, sunt necesare aceleași condiții: 
un bun program, disciplină, spațiu potrivit pentru învățare, eforturi pentru a se concentra și pauze adecvate.  

De asemenea, procesul instructiv-educativ este același - predare, învățare, evaluare. Diferite sunt 
metodele și tehnicile pe care le vom folosi. În ceea ce privește evaluarea se poate spune că cele mai bune 
metode sunt cele pe care le vom folosi. Explorând și aplicând vom descoperi un drum larg deschis către 
diverse tehnologii utile în evaluare care va îmbunătăți pedagogia folosită. Scopul profesorului este acela de 
a atinge competențele specifice urmărite. Prin urmare, instrumentele de evaluare online ne vor ajuta să 
ajustăm lecțiile pentru a avea un control asupra lacunelor lor de învățare. 

Diferitele instrumente de evaluare pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumente de evaluare 
formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile din clasă prin care putem evalua și ghida 
procesul de învățare al elevilor.  

Un exemplu de astfel de activitate este la matematică și explorarea mediului, clasa a II a. Elevii au de 
observat comportamente ale unor animale aflate în sălbăticie/captivitate, precum și a unor elemente de 
rutină. Datorită tehnologiei, este mult mai ușor să exploreze virtual viața animalelor. Elevii pot urmări live 
anumite documentare pentru o anumită perioadă și la o oră stabilită, fie pot să primească link-ul spre 
materialul video ce au de urmărit (explore.org sau youtube.com). Apoi vor completa o fișă de observare, 
după modelul de mai jos 

 
NUME ELEV INTERVAL 
Data Acțiunea Observații 
   

 
Evaluarea sumativă se finalizează, în general, cu un calificativ sau cu o diplomă. Cu obiective de 

învățare și competențe stabilite încă din etapa de planificare, acest tip de evaluare verifică atât ce înțelege 
și cunoște elevul, dar și ceea ce știe să facă și să aplice ce a învățat 

O aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste este Quizlet. Intrăm pe quizlet.com, ne creăm cont, 
apoi vom putea crea gratuit opt teste.  

Se va selecta butonul „Create”, apoi „Set”, după care se va selecta titlul activității și descrierea 
cerinței. În partea de jos se introduc itemii și definițiile. După completarea cardurilor, selectăm butonul 
„Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom distribui elevilor. 

Putem spune că fiecare metodă de evaluare are avantaje și dezavantaje. În privința evaluării online, 
avantajele pentru elevi sunt atractivitatea și diversitatea lor. De exemplu, alte metode care evidențiază 
progresul și rezultatele învățării pot fi aplicații: Padlet, Wakelet, Class Dojo, Google Slides, Quik, Flipgrid, 
StoryJumper, Mindmaps, etc. Cel mai important lucru e să le aplicăm! 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
• https://indreptardigital.ro/topic/evaluare-atractiva/ 
• https://indreptardigital.ro/2018/04/11/exploratori-ai-naturii/ 
• https://quizlet.com/create-set 
• https://www.jw.org/ro/invataturi-biblice/adolescenti/intreaba/scoala-la-distanta/ 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 

 MASTAN DORIN 

 ŞCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE LAZAR” ZALAU 
 

 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). 

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. 

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. 

La materia pe o predau eu, educaţie fizică şi sport, lucrurile se complică… 

Eu , personal folosesc următoarele platforme: 

Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video unde mă întâlnesc cu elevii mei şi 

executăm împreună exerciţiile fizice exact ca în sala de sport. 

 

Cum îi evaluez? 

Foarte greu! 

La educaţie fizică şi sport nu pot să le realizez joculeţe pe diferite platform, softuri educaţionale 

sunt foarte puţine, aproape deloc. Să alerge prin cameră nu pot să le cer, atunci complexele de 

exerciţii gimnastică sunt cele mai indicate. Le pot efectua singuri fără ajutor, ii rog să-şi conceapă ei 

exerciţiile alegându-şi acele exerciţii care lor le plac. 

Ca şi orele mele să fie la fel de attractive ca a doamnelor învăţătoare, le attachez elevilor 

filumeţe cu mişcări pe muzică, le vizionăm împreună , după care le executăm tot împreună ca să pot 

corecta acolo unde este cazul.  

Evaluarea la educaţie fizică şi sport o realizez pe goole meet. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 MASTAN SIMONA ANCUTA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE LAZAR” ZALAU 
 
 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 initial oferă elevului şi profesorului o 
reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate şi a unor aspect 
ce necesită corectare sau imbunătăţire. Ea nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor sau 
ierehizarea lor şi astfel se recomandă raportarea la baremele de evaluare.  

În înăţământul online lucrurile stau un pic diferit , deoarece lângă copil , în spatele canerei poate sta 
un adult care să-l ajute. 

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. 

Lucrările de specialitate, studiile în domeniu (I.T. Radu, 2000; G. Meyer, 2000; A. Stoica, 2001; D. 
Ungureanu, 2001; C. Cucoş, 2008; M. Manolescu, 2002, 2005; X. Roegiers, 2004; C.L. 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 în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile 
moderne de evaluare include: hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul şi portofoliul .  

În învăţământul online 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. 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, Googlemeet 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. 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.  

Eu , personal folosesc următoarele platform: 
 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. 

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. 

284

https://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model
https://www.blackboard.com/en-eu
https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/


 
INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE IN PREȘCOLARITATE 

 
 MATASARU LAVINIA  

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 BACAU 
 
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, 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 
selecteaza conținutul științific, își 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. În concluzie, evaluarea nu realizează doar o 
simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul care le-a produs. 

Datele obţinute prin evaluare reprezintă un factor de reglare a activităţii, evaluarea ajută educatoarea 
să descopere ceea ce trebuie reluat, sursele de eroare, modul în care trebuie să-şi dozeze materialul. 

În contextul social actual, criza provocata de virusul SARS-COV 2, a impus continuarea demersului 
educativ în mediile online. Noua situație, a condus la transpunerea intervenției didactice din mediul deschis, 
prietenos al gradiniței, în mediul virtual, în care interacțiunea este limitată atât din punct devedere fizic, cât 
mai ales afectiv. 

 Specialiștii afirma că, în perioada copilăriei, expunerea prelungită în fața ecranelor (televizor, 
calculator, telefon) are consecințe negative asupra dezvoltării armonioase a copiilor. 

 Timpul petrecut în fața ecranelor vitregește copilul de alți stimuli mult mai importanți, cum ar fi 
interacțiunea socială, satisfacerea nevoii de joc, manifestarea creativității. 

Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului online este identificarea unor mijloace 
de învățare adecvate situației, dar mai ales vârstei. 

În alegerea instrumentelor digitale, educatoarea trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor). 

Dintre instrumentele digitale de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare utilizate în 
învățământul preșcolar online, cele mai cunoscute sunt: 

- KAHOOT:- instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se crează teste interactive pentru 
copii; educatoarea crează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) copiilor care accesează testul într-un timp 
limitat. Pot fi adăugate imagini, clipuri video și 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: - instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul caruia se pot realiza evaluări formative 
într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, 
sondaje, răspunsuri deschise, Se poate utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea asincron. 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările și sunt ușor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă educatoarei statistici, progresul copiilor, precum și rapoarte detaliate despre 
răspunsuri, timp, etc. 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. 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.  
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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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

  

 MATEAN ANDRA CLAUDIA 

GRADINIȚA CU P.P. ,,MICUL PRINȚ” 

NIVELUL I 
 

Ce e evaluarea și care sunt etapele? 

Evaluarea este o examinare sistematică a valorii sau a caracteristicilor unui proces, a unui plan de 

acțiune (program) sau a unui obiect. Evaluarea este parte a unui proces decizional. Ea include emiterea unui 

aviz asupra valorii, prin colectarea sistematică și analizarea informațiilor despre ea în raport cu anumite 

criterii. 

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. 

Evaluarea în online 

În primul rând, evaluarea în online reprezintă o componetă foarte importantă a procesului de 

învățământ, alături de predare și învățare. Trebuie să se respecte și în online relația dintre predare-învățare-

evaluare. 

Mai mult decât atât, în ceea ce privește evaluarea în online există diverse platforme care generează 

feedback către copii, însă majoritatea transmit doar nota nu oferă nici un indiciu explicativ cu privire la 
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natura greșelii sau a cauzei acesteia. Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul 

primind un punctaj pe loc. 

În evaluarea online, cu preșcolarii cel mai des folosesc evaluarea orală, le ofer feedback permanent 

în legătură cu activitățile desfășurate atât în activitățile sincron cât și în cele asincron. 

Observarea sistematică este una dintre metodele pe care le folosesc observând atenția, mimica și 

gestica copiilor pe tot parcursul activității de evaluare. Motivația reprezintă un aspect important în 

realizarea și finalizarea activitățiilor. 

O altă metodă pe care o folosesc în evaluarea online este metoda ciorchinelui care e tare îndrăgită de 

către preșcolari. 

Probele scrise în online le realizez sub formă de fișe de lucru realizate în diverse programe pentru a 

fi cât mai atractive precum (Canva, Jamboard). 

Un instrument pe care îl folosesc în evaluarea online este realizarea unor jocuri interactive pe 

platformele (Wordwall, Learningapps), acestea le realizez cu ajutorul imaginilor pentru a putea fi rezolvate 

de către preșcolari. 

În concluzie, încerc să adaptez diverse tehnici și metode tradiționale și moderne care pot fi valorificate 

în mediul online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBOGRAFIA: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evaluare 
https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 
https://www.scritub.com/profesor-scoala/Procesul-de-invatamant35523.php 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROF. INV. PRIMAR MATEESCU CONSTANTIN 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CAROL AL II-LEA''- DIOȘTI, DOLJ 
 
 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. 

 Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. Noile tehnologii 
oferă o gama variată de aplicații, metodele convenționale de predare având din ce în ce mai mult o 
alternativă viabilă. Aplicațiile Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel cei care învață pot 
accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

 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”. 

 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. 

 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. 

 ProProf 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 sufficient să accesați platform la adresa menționată. 

 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 elearningaflate în derulare și de elaborarea altora pentru 
întâmpinarea noilor provocări lansate de societatea modernă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 http://classtools.net/ 
 http://hotpot.uvic.ca/ 
 http://www.proprofs.com/quiz-school/ 
 www.pexacons.ro/download.php?lang=ro&f 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ONLINE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MATEI GEORGETA 
LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA BĂILE OLĂNEȘTI 

STRUCTURA G.P.P. BĂILE OLĂNEȘTI 
 
În contextul actual al pandemiei, în toate domeniile de activitate au avut loc mari schimbări din cauza 

distanțării sociale și a măsurilor necesare pentru evitarea îmbolnăvirii, astfel și în învățământ au avut loc 
mari schimbări. 

În primul rând a fost necesară impunerea distanțării fizice, iar învățarea și toate activitățile să treacă 
în sistem online. Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, învățarea online are 
următoarele avantaje:  

- Distribuirea rapidă a materialelor. Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, indiferent unde se 
află și oricui informatiile pe care le dorește. Astfel nu este nevoie de a sincroniza pe toată lumea fizic în 
același timp, iar informațiile nu sunt pierdute, ele rămânând online. Elevii intră în posesia materialelor 
printr-o simplă accesare, de exemplu, prin folosirea aplicației Google Classrom ei au acces oricând pentru 
a accesa materialele. 

- Existența conținuturilor multimedia. Cu ajutorul aplicațiilor prin internet pot fi transmise imagini, 
videoclipuri, fișiere și materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea, având chiar și 
posibilitatea dea realiza jocuri educative (de exemplu LearningApps, WordWall sau Kahoot.com). Totodată 
conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință. 

- Informațiile pot fi transmise către o persoană sau mai multe creându-se grupuri în care utilizatorii 
pot comunica. Fiind existente grupurile, copiii pot face schimb de experiență, de păreri și informații. De 
asemenea, pot primi feed-back în timp real de la profesor sau colegi, astfel există și interacțiunea virtuală 
și nu numai învățarea individuală(de exemplu Google Meet). 

În al doilea rând, deși este necesară distanțarea în prevenirea îmbolnăvirii cu acest virus și copiii 
trebuie să treacă în a învăța online, aceasta are și dezavantaje. Tehnologia avansează zi de zi, dar nu toate 
persoanele sunt la curent cu noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate probleme de utilizare și 
accesare a informațiilor sau de realizare a unor teme sau proiecte. De asemenea sunt întâlnite situații de 
confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație, dar această problemă poate fi rezolvată prin 
tutoriale video. 

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul online, din cauza lipsei comunicării reale sau 
fizice, apoi când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. 
Folosirea mediului virtual în exces ne transformă in mici roboți. 

Din diverse motive, încă mai sunt situații în care un copil nu are acces la internet sau nu își permite 
acest lucru și astfel poate pierde informații importante care îi erau necesare în acel moment și pe care nu le 
poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate. 

Consider că internetul este foarte util în învățare, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Pentru 
copii tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza 
în mod eficient. 

 În învățământul preșcolar, pentru a putea utiliza învățarea online, copilul trebuie să fie însoțit și ajutat 
de un adult pe tot parcursul activității. 

 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. 

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. 
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RESURSE BIBLIOGRAFICE:  
1. - Curriculum pentru educația timpurie 2019 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 
2. - Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 
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https://isjvl.ro/images/stories/food/site/educatie_timpurie/oct_2020/SCRISOARE%20METODICA%20%20

2020.pdf 
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PLUSURI SI MINUSURI IN PREDAREA ONLINE 

 

PROFESOR MATEI LOREDANA,  

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA 
 

 

În activitatea pe care o desfășor la clasă am remarcat anumite plusuri și minusuri pe care le voi 

prezenta în continuare: 

 

Plusuri:  

• Programul de lucru poate fi ajustat în funcție de activitatea zilnică 

• Orele se pot desfășura de oriunde, chair dacă vrei să călătorești, trebuie doar să ai un device și o 

conexiune la internet 

• Unele platforme permit salvarea informațiilor și astfel pot fi reutilizate 

• Este de obicei mai ieftin, nu necesită deplasarea 

 

Minusuri: 

• Tehnologia nu poate înlocui profesorul 

• Necesitî autodisciplina, lucru greu de dobandit la nivel preuniversitar 

• Poate fi impersonal, atâta vreme cât profesorul și elevul nu interacționează direct și elevul nu este 

obligat prin norme să-și deschidă camera 

• Unii elevi nu au gadgeturi sau internet 

• Erori de nivel tehnic 

• Dificultate în evaluare, aceasta este greoaie și subiectele trebuie astfel formulate încât elevii sa 

creeze, nu să copieze răspunsuri 

• Activitățile practice nu se pot desfășura online 
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UTILIZAREA MANUALULUI DIGITAL LA DISCIPLINA RELIGIE, 

PENTRU ACTIVITATEA DE EVALUARE ON-LINE 
 

PROPUNĂTOR: PROF. MATEI NICOLETA DIANA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MALDAENI, TELEORMAN 

 
Varianta digitală a manualelor de Religie, cuprinde integral conținutul manualului în variantă tipărită, 

având în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme şi simulări. 
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă. 
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă 

de navigare. 
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare 

precedentă. 
Exemplificări: 
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BIBLIOGRAFIE: 
* https://www.manuale.edu.ro/Manualele digitale de Religie 
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APLICAȚIILE KAHOOT, QUIZIZZ ȘI MOODLE 

 

PROF. MATEȘ IONELA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”MOGA VOIEVOD” HALMAGIU, JUDEȚUL ARAD 
 

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 alți colegi - cadre didactice și nu doar, la fel și Kahoot, cât și 

Quizizz. Testele create cu aceste aplicaţii pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete. 

 Câteva recomandări: Pentru a fi utile în evaluarea formativă, testele online pe care le dai trebuie să 

aibă o ritmicitate previzibilă pentru elevi. Beneficiul principal al eseului de 1 minut este că pot verifica 

nivelul de cunoștințe al elevilor. E- portofiul nu este util în evaluarea formativă dacă elevii nu pot încorpora 

propriile interese în realizarea elementelor portofoliului. Utilizarea instrumentelor web 2.0 în evaluarea 

formativă duce la creșterea motivației elevilor și a capacităților de a lucra în echipă. Într-o strategie de 

evaluare formativă trebuie să incluzi o combinație de modalități adaptată clasei și disciplinei pe care o 

predau. Pentru ca evaluarea formativă să aducă beneficii elevilor, este bine să vizezi atât domeniul cognitiv, 

cât și autoreglarea și motivația elevilor. 

 Tipuri de evaluări: 

1. Evaluare prin videoconferință 

2. Evaluare individuală în scris (se scanează cu telefonul testul, se dau note, se supraveghează elevii 

în timp ce scriu) 

3. Teste grilă online Moodle Quiz 

4. Proiecte de grup sau proiecte individuale, prin instrumente online 

5. Reflecție prin clip video, elevul se înregistrează prezentând ceea ce au realizat, un raport (dezvoltă 

mai multe competențe specifice generale, nu poate fi falsificat, durează foarte mult pentru a fi evaluați 

elevii) 

6. Autoevaluare online prezentând un video de pe Youtube 

7. Participarea la conferințe 

8. E-portofolii: proiecte, teste ( ajuta la realizarea unui curriculum vitae dotat) 

9. Portofolio de învățare 

10.Dezbatere online (sincron - asincron) 

11. Vlog, bloguri, podcast-uri 

12.Crearea unui jurnal reflexiv 

13.Peer assessment (evaluarea de către colegi) 

14.Glosar de termeni 

15.Wiki Colaborativ 
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16.Crearea video - resursă educațională 

17.Teste prin Google Forms (Google Formulare): chestionare 

18.Jocuri prin learningapps sau alte platforme: Wordwall 

19.Referate, Power Point -uri realizate în Canva 

 

 Un portofoliu digital al elevului trebuie să cuprindă creația sa, adică testele date, rezultatele 

reprezentate grafic, lucrările sale grafice: desene; eseuri, site-uri utilizate, filme (video-uri create), chiar și 

link-uri ale filmelor sau alte altor resurse utilizate, precum și alte creații digitale. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

https://youtu.be/f2aejnDjHE0 

https://youtu.be/dQIq9HZsPNA 

https://youtu.be/sacuuqjHPXo 

https://youtu.be/SGkZqlptVQg 

https://youtu.be/NZcgeHP7nXw 

https://quizlet.com/522670299/romania-culture-and-civilisation-flash-cards/ 

https://youtu.be/AYxlapW2miU metode de evaluare educațională online 

https://youtu.be/2hQDQKrw9a4 Moodle quiz 

https://youtu.be/1V25zMcOMys 

https://youtu.be/DXqnLdHJA7c 

https://create.kahoot.it/v2/details/e0c3551b-d4e0-4909-b62e-00f8285a2584 

https://jamboard.google.com/d/1t9QBrN1fp8Az787RYpfLTIG7CI-eq-on2bVS7DXgrXY/viewer 

?f=0 

https://www.didactic.ro/premium/evaluarea-formativa-online/4-episoade-de-5-minute/1-beneficiile-

evaluarii-formative-online 

https://youtu.be/zM7ERhYe3iI portofoliu digital 

https://youtu.be/_y7PGdjQKyQ 
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APLICAȚIILE, SOFTURILE ȘI JOCURILE MUZICALE - METODE DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROFESOR, MATIUȚ MONICA-MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „DACIA” – ORADEA 

 

 
 
„Educația viitorului este aceea în care educatorul inspiră elevul printr-o mentalitate deschisă, 

dăruire, pasiune și respect” – Călin Iepure 
 
 Prezența tehnologiei în activitățile de educație muzicală reprezintă un fenomen care a apărut de ceva 

vreme și face parte încă de la apariția primelor posibilități de înregistrare și redare a muzicii. Softurile 
muzicale îi pot ajuta pe elevi să poată crea pe calculator elemente de scris-citit muzical sau instrumental, 
chiar dacă nivelul cunoștințelor de teorie muzicală a acestora este redusă. 

 Muzicologul Peter Webster descrie actuala generație de elevi ca fiind una pentru care lumea fără 
noile tehnologii informaționale și de comunicare asociate cu creația muzicală și cu interpretarea acesteia – 
gen: calculatoare, sintetizatoare electronice, diverse platforme de muzică (Filarmonica din New York – 
Kidzone https://www.nyphilkids.org/ , Filarmonica din San Francisco - http://www.sfskids.org/listen/ , 
Musicator - https://musicators.com/ , Quizizz - https://quizizz.com/ , Classics for Kids - 
https://www.classicsforkids.com/games.html , Typatone - https://typatone.com/ , Chrome Music Lab - 
https://musiclab.chromeexperiments.com/, Note Flight - https://www.noteflight.com/ , DSO KIDS - 
https://www.mydso.com/dso-kids , Daria Music - http://dariamusic.com/ etc.), playere MP3 – MP4, Ipad-uri și 
Iphone-uri din gama Apple, internetul și o serie de alte dispozitive și formate – nu există. În acest context 
educația muzicală este actualizată și resetată periodic.  

 Softurile și aplicațiile destinate formării și dezvoltării auzului muzical pot fi accesate online și 
folosite în recunoașterea sunetelor, intervalelor, acordurilor redate de calculator cu ajutorul pianului virtual. 
Educația muzicală trebuie să fie personalizată, astfel încât fiecare elev să poată avea acces la toate 
modalitățile de manifestare muzical-artistică, care să beneficieze de toate oportunitățile de a studia, audia, 
interpreta și adopta stilul muzical potrivit fiecărui elev în parte. Aplicațiile, jocurile și softurile muzicale, 
precum și posibilitatea de explorare sonoră prin accesarea unor site-uri destinate educației muzicale sunt 
suficient de complexe pentru a descoperi universul sonor al muzicii. 

 
„...a nu știi, nu e un eșec ci este doar primul pas spre înțelegere, un pas pe care-l pășește toată lumea 

dar pe care îl conștientizează foarte puțini.” Profesorii au ocazia de a-i învăța pe elevi să fie curajoși și 
perseverenți și să gândească pentru a-și depăși propriile problemele. Asta trebuie să-i învățăm! Dar pentru 
a ajunge la reușită este nevoie de răbdare și timp, nu de fugărirea lor prin materie, astfel încât să nu rămână 
în urmă nemaiștiind pe unde s-o apuce.  

 
„Dascălul este mintea care dezvoltă minți, este educatorul care se educă permanent, este speranța 

societății noatre. Dascălul este cel care spune Show must go on(line)!”  
– Răzvan Curcubătă 
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BIBLIOGRAFIE: 
1. Loredana Muntean - Noi tehnologii în educația muzicală 
2. Călin Iepure, Răzvan Curcubătă și Bogdan Vaida – Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR MEDA DAMIAN  

 
“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 concluzii- lor privitoare la eficiența softului respectiv.” 

Predarea este componenta prin care transmitem un conținut către elev folosind 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. Nu de fiecare dată este finalizată 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, necesită o puternică componentă de motivare. 
Motivația de a învăța este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât în responsabilitatea 
profesoru- lui dar, mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. 

Evaluarea presupune; 
• 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 
Metode și tehnici de 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. 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. Testeele de tip chestionar presupun ca în momentul realizării structurii testului de 
verificare trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, 
aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitu-dini și deprinderi.  

Platforme și softuri 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. 

1. Platforma Zoom pentru livrarea conținut și organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită 
care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. 

2. Pentru gestionarea clasei cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și Microsoft 
Team, Microsoft Office din care fac parte și Word-ul, Excel-ul si Power Point-ul. Platformele sunt gratuite 
și 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. 

3. 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. 

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

5. Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

6. 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 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

7. E-learning - 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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8. Probe practice în platforma Moodle - este un software liber și open source de învățare, cunoscut 
de asemenea și ca un Sistem de Management al Cursului, Sistem de Management al Învățării sau ca un 
Spațiu de Învățare Virtual 

9. 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  

10.Kinderpedia — Soluție completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe, 
disponibilă pe web și ca aplicație de mobil (Android și iOS). Platforma este gratuită și ajută la gestionarea 
clasei/ grupei și a activităților de învățare, dar și pentru comunicare și colaborare. Este adaptată pentru 
învățământul preuniversitar și este în limba română. Permite atât înscrierea elevilor cât și a părinților. 

11.Produse software: Hot Potatoes, Question Mark, Random Test Generator Pro, HostedTest.com 
12.Hot Potatoes - Modulul Masher grupează automat seturile de întrebări, oferă un aspect uniform, 

crează link-uri pentru navigare şi o pagină de index 
13.eTwinning — Platforma europeană eTwinning, susținută de Comisia Europeană. Prin eTwinning, 

cadrele didactice pot proiecta și desfășura proiecte educaționale în parteneriat, între mai multe clase din 
școli europene. Pot fi proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare. 

14.GeoGebra este un soft de matematică dedicată pentru toate nivelurile de educație. Acesta combină 
algebra, geometria, graficele, foile de calcul, analiza și statistica într-un singur program.  

15.WAND.education — Permite crearea de la zero a lecțiilor (are nenumărate modele și șabloane de 
lecții) sau preluarea unor lecții create de alți profesori. Simplu de folosit în crearea de conținut educațional 
interactiv. Lecția și/ sau testul se pot transmite instantaneu elevilor; aceștia le pot vizualiza pe orice tip de 
platformă, desktop sau mobilă: iOS, Android, Mac OS, Widnows, Chromebook. Are funcții de notare, 
evaluare și urmărire a parcursului școlar al elevilor. 

16.Eduonline.roedu.net — Conține și softurile educaționale din suita AeL, dezvoltată în programul 
SEI, pentru învățământul primar. Cuprinde activități de învățare, cu evaluări contextuale și formative – doar 
conținut evaluat și validat de experți ai Ministerului Educației.  

17.Software educaţional gratuit pentru cei mici (5-12 ani) e-learning for Kids (http://www.e-
learningforkids.org/), disponibil în cinci limbi de circulaţie internaţională. 

18.MyKoolio — Platforma conține peste 630 de lecții interactive, sub forma unor jocuri educaționale 
interactive, precum și 7500 de exerciții de matematică și limba română destinate elevilor din clasele I-VIII. 
Conținutul educațional a fost conceput și validat de profesori. Este structurată în conformitate cu programa 
școlară în vigoare. Profesorul și/sau părintele au acces la rapoarte pentru a vedea cum sunt îndeplinite 
sarcinile de către elevi. 

Concluzie: “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 IN MEDIUL ONLINE 

 

 PROFESOR: MEHEDINC LILIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA TARGU-TROTUȘ 
 

 

Școala online este o nouă formă de învățământ a României după ce cruntul virus a schimbat complet 

cursul vieții și al societății normale. Fiind o situație nouă, este greu să desfășurăm activitatea școlară în 

mediul online, dar nu este imposibil. 

Au trecut deja câteva luni de când societatea funcționează altfel și câteva probleme ale școlii online 

au fost rezolvate, dar nu în totalitate. Cea mai mare problemă cu care se confruntă cadrele didactice este 

evaluarea elevilor. Mediul online nu asigură o evaluare corectă a elevului la fel ca școala normală. Desigur, 

există soluții și în acest caz, o serie de metode și tehnici pe care profesorul le poate aplica. Elevul are 

obligația să țină camera video pornită pe tot parcursul orelor, dar mai ales în timpul evaluării. Acest lucru 

îl asigură pe profesor că elevul este focusat pe ceea ce trebuie să facă și nu caută surse de inspirație. Camera 

pornită nu este singurul factor care duce spre o evaluare cât mai corectă. Este bine ca testul să fie conceput 

astfel încât elevul să își arate creativitatea, să arate cât a înțeles, să pună în aplicare teoria, să fie cât mai 

original. Un alt mod în care un test poate fi dat, este sub formă de formular. Cea mai folosită aplicație este 

Blank Quiz. Profesorul are posibilitatea să seteze un timp limită de lucru, astfel ca cel ce rezolvă să nu aibă 

timp să se inspire. De asemenea, există opțiunea ca profesorul să primească înștiințare dacă elevul a părăsit 

formularul și a intrat pe alte pagini.  

Acest tip de învățământ va fi aplicat o lungă perioadă și de aceea trebuie să încercăm să facem 

lucrurile destul de bine, astfel încât școala online să aibă aproape același randament ca cea normală. Nu 

este imposibil, ci doar prin implicare reușim! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: MERA ILONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”KEMENY JANOS” , BRANCOVENEȘTI 
 
Atât dascălii cât și elevii sunt puși în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială, de 

predare-învățare-evaluare în mediul online; 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 ”de pe o zi pe alta”a pus societatea în fața unei provocări. 
Ca urmare, școlile s-au trezit în situația de a găsi soluții, resurse, instrumente și platforme de elearning în 
scopul continuării activității de predare -învățare-evaluare. 

 Structura procesului de evaluare cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și 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 pe baza 

descriptorilor de performanță.  
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. 

Putem evalua prin: 
• 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. 

Platformele gratuite Google Forms și Microsoft Teams cu Microsoft Forms permit o gamă variată de 
întrebări, punctaje diferite și temporizare . 

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.  

 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 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. 
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IMPORTANȚA EVALUARII ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MERCEAN OANA CRISTINA 

GRADINIȚA CU P.P. „MICUL PRINȚ”, CLUJ 
 
 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 cadrele didactice au găsit soluții pentru a continua procesul de învățare. Astfel, sistemul de 
învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea 
învățării și funcționarea organizațională. 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 de tipul Web 2.0 a luat o amploare de neimaginat.  

 Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ constat în utilizarea 
exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație. 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. 

 Tehnologia digitala facilitează în mare măsură continuarea unor activități didactice la distanță, dar, 
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. 

 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 toate acestea, 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. Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Una 
dintre cele mai folosite este Google Classroom, aceasta asigurând un flux informațional continuu pe durata 
întregului proces educativ. 

 Deși, minusul mare este accesul la tehnologie pentru toate părțile implicate, dacă privim partea 
pozitivă putem observa multe plusuri. Unul din aceste plusuri este faptul că toate materialele propuse de 
către profesor sunt salvate automat, așa că copilului/elevului îi revine sarcina de a completa conținutul sau 
sarcinile solicitate. De asemenea, 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. 

 Procesul de evaluare digital poate fi văzut 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. 

 Pentru a susține activități de învățare la distanță, atât profesorii și copiii/elevii folosesc mai multe 
mijloace digitale specifice, dintre care cele mai frecvente aplicații pentru comunicare asincronă de grup 
sunt Whatsapp și Facebook messenger. Pentru 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 amintim Digitaliada și LearningApps. Dintre aplicațiile pentru comunicare 
sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe amintim Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. 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. 

 Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare. 

 Dintre metodele tehnicile și instrumentele de evaluare modern se pot aminti hărţile conceptuale, 
metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a 
comportamentului elevilor, autoevaluarea . Acestea au multiple valenţe formative care le recomandă ca 
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modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze 
coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. 

 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. 

 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.  

 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 SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

IN MEDIUL ONLINE 
 

MERIN DANIELA VALENTINA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAMBOESTI, VRANCEA 

 
 Procesul de învăţământ reprezintă o activitate progresivă, sistemică , de organizare a ansamblului 

procesual de predare-învăţare cu caracter finalist, supusă metodelor şi tehnicilor de evaluare. 
 Pentru o buna desfăşurare a procesului de predare-învăţare este nevoie de o evaluare bine realizată, 

folosind atât metode tradiţionale cât şi moderne. 
 Procesul de predare-învăţare-evaluare nu mai poate fi realizat tradiţional, la şcoală, în acestă perioada 

şi din acestă cauză se desfaşoară online. Atât cadrul didactic cât şi elevul trebuie să se adapteze noilor 
condiţii. Consider că în mediul online cel mai greu este să realizam procesul de evaluare deoarece această 
evaluare trebuie să reflecte adevărul, nivelul de la care porneşte preşcolarul (evaluare iniţială), modul cum 
receptează, ce i se predă, ce învaţă(evaluarea continuuă) şi ce cunoştinţe a dobândit la finalul unui semestru, 
an (evaluarea finală). Ca şi în evaluarea fizică, de la şcoală şi în mediul online trebuie să folosim atât 
metodele tradiţionale cât şi moderne. 

 Metodele tradiţionale folosite sunt probele orale, probele scrise şi probele practice. La preşcolari , în 
mediul online, putem să folosim mai des, proba practică. Prin aceste probe putem să facem atât o evaluare 
continuuă cât şi una finală. Observăm cum receptează şi pune în practică fiecare activitate iar la finalul unui 
an putem observa evoluţia acestuia. Preşcolarul mai poate fi evaluat şi cu ajutorul probelor orale, această 
evaluare se realizază printr-o serie de întrebări şi răspunsuri adresate direct copiilor. Oferindu-i educatorului 
o serie de informaţii utile despre modul în care preşcolarul reuşeşte să asimileze noile cunoştinţe şi să 
observe dacă există anumite lacune, care pot fi înlăturate ulterior în procesul de predare. Evaluarea prin 
probele scrise se realizează cu ajutorul fişelor. 

 Ca metodă modernă folosită corespunzător în mediul online cu preşcolarii ar fi dupa parerea mea 
portofoliul. Acest portofoliu este un instrument care te ajută să observi evoluţia copilului de la o activitate, 
temă, proiect tematic la altul. Se poate observa atât evoluţia pe parcursul anului cât şi unde preşcolarul are 
un deficit şi astfel putem corecta din timp şi ajuta copilul să se dezvolte atât din punct de vedere cognitiv 
cât şi afectiv. 

 Consider că evaluarea este foarte importantă în procesul didactic deoarece prin intermediul ei poţi 
afla nivelul performanţelor evaluaţilor, cum ar fi cunoştinţele , abilităţile , comportamentele, capacităţile. 
Din această cauză trebuie să realizăm evaluarea corect şi în mediul online, prin întrepătrunderea metodelor 
tradiţionale cu cele moderne, avand ca scop bine definit măsurarea, observarea şi aprecierea 
comportamentelor în urma actului didactic. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROFESOR INV. PRESCOLAR: MERTICARIU DELIA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL SADOVEANU” BACAU 

 
Dinamismul lumii în care trăim se traduce printr-o veşnică nevoie de adaptare, care traversează ample 

metamorfoze sociale, economice, politice, dar mai ales educaţionale, transformări în baza cărora se 
încheagă personalitățile umane, care vor forma societatea viitoare. Această sarcină a educaţiei le revine 
cadrelor didactice care trebuie să descopere și să construiască mecanismele, mijloacele și metodele ideale 
pentru realizarea scopurilor educative. 

Mediul virtual, ca formă de manifestare a tehnologiei moderne, ia amploare în şcoala românească, 
facilitând accesul la informaţie şi comunicarea.  

În plus, metodele tradiționale de învățare nu mai sunt atât de atractive pentru copiii care participă în 
reţele virtuale diverse dar reprezintă totuși un important instrument de sprijin pentru realizarea temelor și 
proiectelor școlare prin ceea ce oferă: informare, documentare, comunicare, dezvoltare.  

Astfel, învățarea trece dincolo de sala de clasă și înglobează tehnologii complexe, iar mediile virtuale 
permit profesorilor să-şi lărgească graniţele creativităţii în procesul de predare–învaţare-evaluare, pentru a 
stimula imaginaţia elevilor şi pentru a facilita transferul achizițiilor învăţării în viaţa de zi cu zi.  

Profesorul se transformă astfel din furnizor de cunoştinţe în mentor, mediator, membru al grupului 
de studiu, acordând o mai mare importanţă stilurilor de învăţare ale elevilor, utilizând strategii didactice 
care promovează centrarea pe elev şi formarea capacităţilor de gândire de nivel superior.  

Nici elevii nu mai sunt nişte receptori pasivi, ci devin creatori ai propriului bagaj de cunoştinţe şi 
devin responsabili de propriul proces de învăţare.  

Profesorul nu este doar persoana care transmite informaţii, propune conţinuturi, solicită sarcini, cere 
conduite.  

Profesorul stimulează şi întreţine curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le modelează 
comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii, îi ajută să-şi desăvârşească identitatea.  

Şcoala şi profesorii ei nu trebuie să uite că educaţia se adresează azi unor copii al căror profil nu 
seamănă cu ceea ce am cunoscut până acum.  

În societatea cunoaşterii, treaptă superioară a societăţii informaţionale, modernizarea procesului 
educaţional este imposibilă fără utilizarea instrumentelor digitale moderne.  

Calculatorul fiind un instrument tot mai prezent în viețile noastre,  
în funcție de nevoia personală a fiecăruia ca: o jucărie, o unealtă, o sursă de informații.  
Așadar este absolut necesară o inovație pedagogică, iar în pedagogia modernă este brevetată o n 

Educaţia trebuie să pregătească individul pentru ritmul accelerat al schimbării în societatea în care trăim, 
să-i creeze deprinderi şi abilităţi de adaptare şi, mai mult decât atât, însăşi procesul de instruire trebuie să 
se adapteze noilor condiţii. 

Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel şi să se orienteze 
către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp. 

Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de a 
demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme educaţionale, ci de a substitui 
o parte din structurile actuale cu un nou spectru de performanţe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce 
au loc în cultură şi civilizaţie. 

 Modernizarea pedagogică implică deci, existența echipamentelor hardware (calculator), a software-
lui (programelor) și a capacității de adaptare a lor, de receptare și valorificare în mediul instrucțional. Cu 
ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaționale, se eficientizează procesul de predare–
învățare–evaluare a cunoștințelor.  

 Utilizarea softurilor educaționale în procesele educaționale vor duce la dezvoltarea: gândirii logice, 
spiritului de observație, memoriei vizuale, atenției voluntare, deprinderilor de lucru cu calculatorul, a 
abilităților de utilizare a informațiilor primite prin intremediul softurilor educaționale, etc. 

 Astfel, utilizarea softurilor educaționale prezintă o serie de avantaje: 
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• furnizează un mare volum de date; 
• asigura o instruire individualizată; 
• favorizează parcurgerea unor secvențe de instruire complexe prin pași mici, adaptat nevoilor 

individuale de progres în învățare; 
• facilitează realizarea feedbackului rapid și eficient; 
• oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct 
• stimulează implicarea activă a copilului în învățare; 
În ceea ce privesc dezavantajele, acestea sunt: 
• prezintă segmente de instruire fixe, care nu solicită capacități ale minții umane; 
• uneori răspunsul incorect este cotat în funcție de detaliu și nu de esență; 
• introduce mai multă dirijare în procesul de învățare; 
• introduce o stare de oboseală, datorită posibilităților reduse de interacțiune umană. 
Utilizarea soft-urilor educaționale în activitățile din grădiniță, învățământ primar, gimnazial, liceal, 

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 elevilor, 
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.  

Softurile educaționale pot fi folosite în cadrul tuturor tipurilor de activități didactice.  
Unele softuri educaționale pot fi utilizate în cadrul mai multor discipline, deoarece sunt concepute 

interdisciplinar. 
 Utilizarea produselor software educaţionale în sistemul de învăţământ este o necesitate dictată de 

cerinţele societăţii actuale, societate dominată de puterea inteligenţei ce închide uşile tradiţionalismului şi 
deschide ferestrele cunoaşterii.  

În acest context este important ca şcoala să-i înveţe pe tineri cum să înveţe, promovând autonomia în 
lucru, flexibilitatea gândirii, capacitatea de cooperare şi dialog, de anticipare a schimbărilor, adaptabilitate, 
stimularea autoinstruirii, păstrarea unui echilibru între individualism şi socializare. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 
PROF. MEZAT LAVINIA LUCIA 

COLEGIUL ECONOMIC ,,GHEORGHE DRAGOȘ” SATU MARE 
 
 Alături de predare și învățăre, evaluarea este o funcție fundamentală și o componentă a procesului 

de învățământ, în prezent preocupările specialiștilor și practicienilor în domeniul științelor educației duc la 
dezvoltarea teoriei și practicii evaluării didactice. Nu există act educațional care nu implice în mod direct 
sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea și autoevaluarea didactică. 

 Scopul major al evaluării didactice îl constituie sprijinirea activității de învățare a elevilor, a 
progresiei învățării și cunoașterii realizate de aceștia. În vederea atingerii obiectivelor educaționale, a 
performanțelor, a competențelor și a standardelor vizate, actul educativ este considerat dreprt un parteneriat 
între elev ca evaluat și profesor evaluator. 

 Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile 
despre comportamentul școlar al elevilor, permițând luarea unor decizii ulterioare în scop ameliorativ. 

 În contextul actual al pandemiei, sistemul de învățământ și implicit procesul de evaluare a fost 
reoganizat, fiecare cadru didactic a trebuit să se documenteze și să utilizeze mijloace didactice online cât 
mai complexe și variate. 

 Pentru evaluarea online în învățământul profesional și tehnic am utilizat următoarele instrumente de 
evaluare:  

• teste de evaluare prin Google forrms 
• Evaluare cu ajutorul Quizizz 
• Evaluare cu Mentimeter 
• Evaluare cu Wordwall 
 Quizizz, Mentimeter și Wordwall pot fi folosite pentru evaluarea formativă și reactualizarea 

cunoștiințelor, reprezentând instrumente de evaluare foarte atractive pentru elevi. 
 Google forms perrmite creearea testelor sub formă de chestionarela care se poate aloca și punctaj. Se 

pot crea intrebări cu răspuns scurt, cu răspuns lung, cu alegere unică sau cu alegere multiplă; profesorul are 
posibibiltatea de a adăuga imagini în cadrul testului, de a stabili timpul alocat pentru test și punctajul se 
atribuie automat în cazul răspunsurilor corecte. 

 Pentru a nu exista erori în evaluare, profesorul are posibilitatea de a corecta manual răspunsurile și 
de a trimite punctajele fiecărui elev. 

 Cel mai interesant aspet este faptul că, după aplicarea chestionarului, rezultatele sunt reprezentate 
statistic în trei secțiuni:  

1. general - rezultate statistice la nivel de clasă; 
2. întrebare- unde profesorul poate vedea numărul de răspunsuri corecte pe fiecare întrebare în parte; 
3. individual- unde fiecare chestionar al unui elev apare individual, iar profesorul poate să revuiază 

punctajele. 

 
Fig.1 Statistica rezultatelor testului la Modul de specialitate clasa a IX a 
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Un alt aspect deosebit de important la Google forms este faptul că profesorul poate să adauge 
feedback când elevul a răspuns corect/greșit cât și la trimiterea testului. 

  
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoș, C. (1998), Psihologie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura 

Poliron, Iași. 
• Marinescu, M., (2014), Manualul profesorul de educație tehnologică, Editura Prouniversitarea , 

București. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, MICA-PRUNDEANU ANCA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”VASILE GOLDIȘ” ARAD 
 
Desigur că, la fel ca și în cadrul învățării față în față, evaluarea are un rol fundamental. Niciun elev 

nu are siguranța că a învățat sau a gândit corect rezolvările sarcinilor de lucru dacă nu primește un feedback 
din partea cadrului didactic ce a predat noul conținut. În plus, e necesară și notarea unora dintre rezultatele 
muncii elevului pentru a ști care este nivelul său într-un domeniu la un moment dat, și pentru a i se putea 
întocmi documentele școlare necesare în orice sistem de învățare s-ar încadra elevul. De asemenea, 
evaluarea este foarte importantă pentru susținerea motivației pentru învățare a elevilor, precum și ca mijloc 
educativ, de stimulare sau corectare a unor obiceiuri, comportamente etc. 

Nici nu se pune problema dacă e necesară evaluarea în cadrul învățării online: e cert și logic că e 
necesară și foarte importantă.  

Ceea ce diferă însă când vine vorba de învățământul online legat de evaluare este modul în care se 
produce evaluarea și forma sub care elevul o poate trimite cadrului didactic. 

Din perspectiva modului cum se produce evaluarea, eu văd lucrurile având sub observație atât elevul, 
cât și părinții acestuia. În primul rând, trebuie înlăturată tendința părintelui de a-și ajuta copilul la teste sau 
la activitățile pentru care acesta va fi evaluat. Părerea mea este că ar trebui reinformați părinții că trebuie 
să lase copilul singur când este evaluat, și ar trebui să semneze că vor face acest lucru. Învățătorul ar trebui 
să poată refuza să acorde calificativ unei lucrări asupra căreia este sigur că elevul a fost ”ajutat”. Totuși, 
părinții trebuie să știe că ei trebuie să supravegheze în mod obligatoriu ca elevii să învețe și să își facă 
temele.  

 În al doilea rând, în vederea asigurării premizei că elevul lucrează singur la testele scrise, eu opinez 
că evaluarea ar trebui să se facă exclusiv cu camera video a elevilor pornită. Dacă se evaluează răspunsuri 
orale, evaluarea ar trebui să se facă doar în timpul meet-urilor cu întreaga clasă, având, din nou, toți elevii 
camera video pornită. Dacă elevul trebuie să citească un text, ar trebui ca părintele să înregistreze video 
elevul în timp ce citește textul. Atunci când elevul trebuie să scrie în caiet o temă ce va fi evaluată, 
propunerea mea e ca acesta să fie din nou înregistrat video în timp ce își rezolvă tema respectivă. La fel 
cred că ar trebui procedat și în cazul temelor propuse spre evaluare la Arte vizuale, sau a celor care 
evaluează îndemânarea motrică/ manuală. În cazul evaluării la disciplina Muzică și mișcare, înregistrarea 
video nici nu mai intră în discuție ca nefiind obligatorie. În concluzie, eu propun ca evaluarea să trebuiască 
să fie făcută numai pe baza înregistrărilor video. Acestea nu trebuie văzute decât de către învățător, și ar 
trebui să fie interzis să fie făcute publice în vreun fel.  

În al treilea rând, la ciclul primar nu cred că e bine ca testele scrise să fie rezolvate în format electronic, 
ci pe o foaie, chiar dacă subiectele sunt transmise electronic. Îmi argumentez această afirmație având în 
vedere problemele de sănătate oculară ce pot apărea dacă s-ar merge pe testare scrisă cu completare în 
format electronic, mai ales pe timp mai îndelungat.  

Un alt aspect pe care vreau să-l supun atenției este faptul că, în opinia mea, în cadrul învățământului 
online ar trebui ca lungimea temelor de evaluare să fie rezonabilă, deci să cuprindă doar elementele 
esențiale, pentru a ușura munca de înregistrare a părintelui.  

Legat de al doilea aspect al evaluării, a formei sub care elevul să poată transmite lucrările ce vor fi 
evaluate, cred că sunt importante două aspecte: o minimă informare și exersare cu elevii a încărcării 
materialelor (doar la clasele a III-a și a IV-a, pentru că acești elevi au deja acele cunoștințe minime de 
utilizare a telefonului/ tabletei/ laptop-ului etc.), și păstrarea în cât mai mare măsură a rezolvării testelor/ 
rezolvării cerințelor/ citirii etc. care se vor evalua în afara statului în fața ecranului electronic, pentru a evita 
problemele de sănătate ce pot apărea la elevi pe termen lung.  

Acestea sunt observațiile pe care eu le-aș face, sau aspectele pe care le-aș avea în vedere, în situația 
în care ar trebui să creez eu un cadru general, niște principii de bază pentru evaluarea elevilor din ciclul 
primar în cazul învățământului online.  
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 ÎNV. MIGHIU PETRONELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.4 BUHACENI 
 

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. 

– 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. 

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. 

Modalitatea de evaluare să permită un feedback rapid (evaluarea în acest context este o evaluare a 
progresului, un feedback în acest sens, care poate fi urmat de o discuție comună, cu sugestii constructive 
pentru demersuri de dezvoltare ulterioară. Nu este un feedback „clasic”). 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…  
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
 MIHAI ADELA, PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAKOCZI FERENC” SATU MARE 
 
Evaluarea este un component important în procesul instructiv- educativ. Oferă informații cadrului 

didactic despre nivelul de cunoștințe ale elevilor. 
Evaluarea are tipuri diferite: 
-Evaluarea predictivă sau inițială, aplicată la începutul unui ciclu sau a unei teme noi. Oferă 

informațiile necesare despre nivelul de cunoștințe ale elevilor, astfel profesorul poate planifica întregul 
demers didactic pentru a obține rezultate optime. 

-Evaluarea formativă sau continuă, aplicată la fiecare lecție sau temă nouă. Această formă de evaluare 
permite aprofundarea unei teme pe baza feedbackului primit. 

-Evaluarea sumativă sau finală, aplicată la sfârșitul unui ciclu sau a unui capitol, ne oferă informații 
despre nivelul de cunoștințe, abilități, deprinderi însușite pe parcursul unui ciclu sau a unui capitol. 

 Evaluarea are un rol important nu numai în cazul în care demersul didactic se desfășoară în condiții 
tradiționale ci și în învățământul online. Scopul principal al acestor evaluări este de a oferi informații reale 
despre dezvoltarea elevilor. 

 Evaluările online poate să parcurgă în timp real sub forma unor videoconferințe pe Google Meet, 
Zoom, Teams, sau cu ajutorul unor aplicații pe chat. 

Alte forme ale evaluărilor online sunt chestionarele online sau teste. Aplicațiile cele mai frecvent 
folosite care permit evaluarea online a elevilor sunt: Google Form, Kahoot!, Socrative, Quizizz, Quizlet, 
Mentimeter. 

O altă metodă de evaluare este învățarea gamificată. Această metodă este mai interesantă, mai 
atractivă pentru elevi. Crește motivația participanților, totodată le permite să facă și greșeli, oferind 
posibiliatea de a învăța din propriile greșeli. Experiențele trăite poate să le aplice și în alte domenii. 

În cadrul evaluărilor sumative putem apela și la portofolii digitale. Aceste portofolii conțin lucrările 
elevilor făcute pe parcursul semestrului. Cu ajutorul lor profesorul are o imagine ansamblă despre 
dezvoltarea elevilor. 

Cu ajutorul testelor online putem dezvolta și abilitatea de autoevaluare aplicând grilele de corectare. 
Modalitățile de evaluare online dezvoltă și elementele afective ale învățării ca: motivația, interesul față de 
învățare sau alte abilități ca managementul timpului. 

 Înainte de a aplica orice formă de evaluare online, profesorul trebuie să gândească foarte bine asupra 
unor aspecte importante: 

-Ce fel de feedback dorește să primească? 
-Care sunt particularitățile de vârstă ale elevilor? 
-Ce aplicații poate să folosească copilul? La ce fel de aplicații au acces elevii? 
-Care sunt particularitățile individuale ale elevilor? 
-Existența unei conexiuni stabile la internet sau a unor instrumente digitale necesare parcurgerii 

testului? 
-Care sunt tradițiile și obiceiurile de evaluare aplicate în cadrul grupului de elevi? 
-Siguranța elevilor în mediul online, existența unor setări care permit acest lucru. 
 Evaluarea online este o provocare pentru profesori, fiind mai dificil de aplicat față de evaluarea 

tradițională cu prezența fizică a elevilor la școală. 
Rolul profesorului este de a alege și a aplica cea mai bună metodă pentru a primi informații reale 

despre nivelul de cunoștințe ale elevilor. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://www.todaysteachingtools.com/ 
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METODE DE EVALUARE ON LINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MIHAI MARIA-CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA 
 
În perioada de evaluare, 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 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 demotivării față de activitățile 
cu valoare educativă superioară ulterioară. 

Evaluarea a fost cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. Poate fi chiar 
distractiv dacă îți place ceea ce faci. 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 și în această perioadă? 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. Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori 
cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea I notarea. 

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. 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? Ce putem spune atunci despre copii? 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 poezie învățată. După opinia mea, 
probele scrise aproape că ies din discuție pentru instrumentele online de evaluare la preșcolari. Probele 
practice ar fi o bună alternativă 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 online. Pentru proiecte putem 
folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către 
educator. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre 
proiecte aplicate (activități practice) părintele poate filma realizarea acestora de către copii și o poate posta 
online. Evaluarea trebuie să fie și corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales 
în rândul lucrărilor preșcolarului. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării 
sunt folosite ulterior pentru a planifica activitatea de predare-învățare care va urma. Ceea ce se întâmplă în 
această perioadă și modul în care bâjbâim metodele de evaluare pe care să le folosim, denotă faptul că nu 
suntem suficient de pregătiți în domeniul acesta. Nu dezbatem suficient. 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 să nu o facem oricum. 
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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, 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
MIHAILA CRINA 

GRADINITA BAJURA 
 
 Activitatea instructiv-educativă din grădiniță presupune forme diverse de evaluare.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 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.  

 După modul de integrare a actului evaluativ în desfășurarea procesului de învățământ și după nivelul 
la care se realizează, distingem mai multe forme sau tipuri de evaluare:  

 evaluare initială(predictiv), 
 evaluare continuă (formativă)  
 evaluare cumulativă (sumativă). 
 Evaluarea initială se efectuează la începutul anului școlar, la integrarea copilului în grupă sau la 

începutul unui program de instruire. Ea se realizează în primul rând în funcția de constatare, permițând 
cunoașterea nivelului de dezvoltare cognitivă, interese, cunoștințe anterioare, deprinderi intelectuale dar, și 
funcția de predicție, sugerând strategii adecvate, care să permită copilului obținerea performanței. 

 Fiecare educatoare are stilul sau de aplicare a teoriei evaluarii, rezultat din modul de combinare a 
cerintelor, formelor, obiectivelor, metodelor, etapelor, particularitatilor grupei si activitatilor, experientei 
acumulate. Evaluarea initială (predictiv) apreciază gradul în care aceștia vor putea asimila noua unitate 
didactic sau vor putea aborda un nou program de instruire superior celui anterior. Ea se adresează cu 
precădere educatoarei, care are posibilitatea să constate situația de plecare, pe baza căreia se vor putea clădi 
viitoarele notiuni:-descoperirea concepțiilor, aprecierea calității operațiilor gândirii, , etc. Pentru ca un copil 
să fie pregătit pentru a se adapta la o lume în schimbare, educația trebuie organizată în jurul a patru tipuri 
fundamentale de învățare, care pe parcursul vieții constituie pilonii cunoașterii; a învăța să știi, ceea ce 
înseamnă dobândirea cunoașterii; a învăța să faci, astfel încât preșcolarul să intre în relație cu mediul 
înconjurător; a învăța să trăiești împreună cu alții, pentru a coopera cu alte persoane, participând la 
activitățile umane; a învăța să fi, un element important ce resultă din primele trei.(J.Delors)  

 Aceast viziune asupra educației, determină o regândire a procesului instructiv educativ și al 
activităților sale specifice: predarea-înățarea-evaluarea.  

 Astăzi,demersul didactic se axează pe formarea la preșcolari a unor competențe, care sunt ansambluri 
structurate pe cunoștințe și deprinderi dobândite prin învățare. Acestea permit identificarea și rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoașterii. Direcțiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promovează nu doar aspectul informativ/instructiv a eficienței 
procesului didactic ci și pe cel formativ-educativ. În acest context este necesar a evalua aspecte legate de 
toate laturile educației pentru a avea o viziune unitară asupra dezvoltrii personalittii preșcolarului. 
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 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. În 
conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 

 Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective ; 
 Formularea itemilor; 
 Stabilirea timpului necesar fiecărui item;  
 Fixarea punctajului pentru fiecare item;  
 Stabilirea unei scări de apreciere;  
 Centralizarea rezultatelor în graphic.  
 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. Printre avantajele evaluării iniţiale 
se înscriu următoarele: - oferă educatoarei şi preşcolarului o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente 
( potenţialul de învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a formula 
cerinţele următoare; - pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual a unor programe de recuperare; Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera 
următoarele: - nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii; 
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 
preşcolarului. Subliniind rolul şi importanţa deosebită a acestui tip de evaluare, Ausubel susţine: „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 bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină 
ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa preșcolarului. Principala utilizare a 
evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a acestora. 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 preșcolarului 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 preșcolarilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influența optim,educatoarea are 

menirea să redescopere mereu copilul în dinamica ipostazelor inedite ale individualității sale. Astfel, și în 
cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul său monitorizarea permanent a nivelului de reușit a 
preșcolaruluiului pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea educatoarei. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continu constituie un autentic instrument de lucru al educatoarei, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul educației preșcolarilor.  

 În concluzie, procesele evaluative susţin şi stimulează activitatea de predare –învăţare, evaluarea 
fiind concepută ca o cale de perfecţionare continuă a activităţii formativ–educative desfăşurată în grădiniţă. 
Cunoaşterea rezultatelor obţinute şi aprecierea obiectivă a acestora permit evaluării să orienteze şi să 
corecteze procesele educative. Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în 
considerare nevoile şi circumstanţele diferite ale preșcolarilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea 
poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile preșcolarilor; 
 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 

preșcolari pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă sau orice loc aleg. 
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 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.Instrumentele de 
evaluare on-line ne prezintă o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită 
decât suntem noi dispuși să explorăm, de acea evaluarea trebuie să fie corectă. Iar pentru a fi corectă, toți 
participanții la proces trebuie să fie conștienți de acest lucru.  

 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. 
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DESPRE KAHOOT 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MIHĂILĂ SIMONA-ELENA, 

 LICEUL TEORETIC ,,IOAN PASCU’’-CODLEA 
 
Kahoot este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. A fost proiectat 

pentru a fi accesibil la clasă. Jocurile de învățare Kahoot pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru 
elevi de toate vârstele. 

Cu Kahoot profesorul poate să introducă un nou subiect, să facă o evaluare formativă, să inițieze o 
discuție post-test! 

De ce Kahoot? 
 Pentru că este gratuit, avem doar nevoie să ne creăm un cont! 
 Este un site ușor de utilizat! 
 Putem să ne jucăm jocuri deja create! 
 Este ușor să creăm un joc! 
 Putem insera fotografii sugestive pentru întrebarea aleasă! 
 Este INTERACTIV! 
 Rezultatele sunt accesibile profesorilor! 
 Este amuzant! 
Cum folosim această aplicație? 
- Accesăm site-ul https://getkahoot.com/ pentru a ne crea un cont! 
- Apăsăm butonul "Sign up for free". 
- Slectăm postura/ ocazia în care dorim să-l utilizăm! Selectăm „As a teacher” din această listă. 
Vom alege dacă dorim să ne logăm cu un cont deja existent de Google, Microsoft sau cu o adresă de 

email! 
Dacă alegem această opțiune ni se va cere să introducem numele școlii, să alegem un nume de 

utilizator, adresa de email și o parolă! 
Apoi click pe butonul ,,Join Kahoot! 
La următoarele utilizări apăsăm direct butonul de „Log in”, după care introducem adresa de email și 

parola! 
Acum putem crea propriile jocuri pe care le putem oferi și altor utilizatori sau folosim jocuri deja 

create. 
Pentru crearea unui joc nou apăsăm butonul „Create” și alegem tipul de joc dorit. 
Quiz presupune că alegem întrebări la care oferim 4 răspunsuri dintre care unul este cel corect! 
Jumble ne oferă opțiunea dea oferi patru răspunsuri care vor fi ordonate! 
Survey cere opinia asupra unui anumit subiect, poate fi folosit ca feedback imediat! 
Des folosit și util este Quiz! 
Introducem prima întrebare în câmpul din partea de sus (avem o limită de 95 de caractere), introducem 

până la 4 opțiuni de răspuns și o selectăm pe cea corectă. 
Alegem o limită de timp între 5-120 secunde. Putem încorpora o imagine de pe desktop, sau prin 

apăsarea butonului "Alegeți fișierul". Dacă utilizăm o tabletă putem folosi și camera foto. Putem încorpora 
un video de pe YouTube apăsând pe videoclip. 

Adăugăm mai multe întrebări prin apăsarea „+Add question‟. După ce am adăugat toate intrebarile, 
apăsăm butonul „Save‟și ne putem juca! 

Avem opțiunea de a edita, deci de a modifica ceea ce am făcut, de a previzualiza, de a ne juca și de a 
împărți cu alți utilizatori! 

Ce fac elevii? 
Accesează Kahoot.it, introduc PIN-ul jocului, își stabilesc un nickname și răspund la prima întrebare, 

apăsând pe culoarea potrivită răspunsului corect! 
Spre exemplu: 
Surse: https://highschoolhightechscoalaviitorului.files.wordpress.com/2016/02/ghid- kahoot.pdf 
https://community.cengage.com/t5/Cool-Tech-Tools-Blog/Let-s-Play-Kahoot/ba-p/6445 
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Pe ecranul de proiecție apare întrebarea, iar pe ecranul telefoanelor apar cele patru căsuțe de culori 
diferite corespunzătoare variantelor de răspuns: 

Răspunsurile corecte, greșite apar pe ecranul de proiecție și se trece la următoarea întrebare. 
Când întrebările s-au terminat, apar scorurile. Este scos în evidență scorul cel mai mare. 
La final, rezultatele pot fi descărcate sub forma unui fișier Excel! În meniul aplicației avem butonul 

„Reports” cu ajutorul căruia putem descărca rezultatele în orice moment. 
Analiza SWOT se prezintă astfel: 
 

 Puncte forte 
 
• Gratuit, trebuie doar să creați un cont cu o adresă de e-
mail; 
• Site ușor de utilizat; 
 
• Se pot juca Kahoot-uri deja create; 
• Ușor de creat un test; 
 
• Pot fi încorporate videoclipuri și imagini Youtube în 
chestionare; 
 
• Numele studenților nu sunt afișate dacă au un răspuns 
greșit; 
 
• Tabela de rezultate indică elevul care este în frunte; 
• Interactiv pentru elevi; 
 
• Rezultatele evaluării pot fi accesate pentru profesori. 

 Puncte slabe 
 
• Întrebările nu sunt afișate pe ecranele 
elevilor, deci avem nevoie de Smartboard sau 
proiector; 
 
• Toți elevii trebuie să aibă telefon, tabletă sau 
computer; 
 
• În funcție de subiect, jocurile pot lua ceva 
timp pentru a fi create în cazul în care le dorim 
complexe. 
 

 Oportunități 
- Revizuirea testelor; 
- Poate fi folosit pentru discuții; 
- Puteți folosi publicul Kahoot și le puteți edita după 
preferințele dumneavoastră; 
- Feedback imediat pentru studenți. 

 Amenințări 
• Dezamăgirea și furia elevilor dacă nu 
răspund corect; 
•Instigă la competitivitate; 
•Posibilitatea ca elevii să introducă porecle 
inadecvate 

 
 SURSA: 
 http://missbyron.weebly.com/uploads/4/3/5/3/43532701/educ570swotmatrix6_kahootbyron.pdf 
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ÎNVAȚAREA ONLINE – PRIN OCHI DE COPIL ȘI NU NUMAI 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ANA MIHĂILESCU 

LICEUL TEOLOGIC TARGU-JIU 
 

Învățarea de la distanță a fost un substitut necesar pentru școlile din România, deoarece carantinarea 

din cauza coronavirusului a făcut ravagii în țară. Pentru elevii mai mari, o combinație de activități în direct 

pe Zoom, videoclipuri digitale și teme virtuale la domiciliu a fost un produs rezonabil de înlocuire a școlii. 

Nu a avut același efect, însă, și în cazul preșcolarilor sau școlarilor mici. 

Au existat apecte pozitive: în anumite cazuri am observat că învățarea de la distanță a reușit chiar să 

îmbunătățească experiența educațională prin apropierea părinților și educatorilor, formând astfel o 

colaborare eficientă între școală și familie, colaborare ce a fost anterior greu de realizat. 

Pe măsură ce adulții se străduiesc pentru a-și schimba viața online, copiii s-au conectat și ”au mers” 

la școală. Românii au fost rugați să rămână acasă pentru a stopa răspândirea accelerată a coronavirusului, 

iar copiii nu au făcut excepție. În încercarea de a menține aspectul unui curriculum, liceele, școlile 

gimnaziale, primare și chiar grădinițele au început să găzduiască cursuri pe platformele de conferințe video 

precum ZOOM, Facebook, Adservio, etc.  

Inițial, activitatea mea didactică s-a desfășurat pe un grup al clasei, găzduit de platforma de socializare 

Facebook. Observând că explozia de postări nu ne oferea șansa să le ierarhizăm și astfel să intrăm în contact 

cu toate, efortul participanților fiind uneori eludat, am hotărât să ”mutăm” activitatea didactică pe platforma 

ZOOM.  

După încheierea ultimului semestru, am asociat starea pe care o resimțeam, atât eu cât și preșcolarii 

mei, cu termenul de argou ”epuizare ZOOM”, termen ce a câștigat popularitate după publicarea unui articol 

de către Julia Sklar, în National Geographic, pe data de 24 aprilie, anul curent. Ea scrie că „explozia fără 

precedent a folosirii videochaturilor ca răspuns la pandemie a lansat un experiment social neoficial, arătând 

la scară populațională ceea ce a fost întotdeauna adevărat: virtual, interacțiunile pot fi extrem de dure la 

nivelul creierului.”  

 Pe lângă o pregătire inițială intensă, evident diferită față de ceea ce am fost instruiți să realizăm, 

videochaturile activităților didactice au însemnat că a trebuit să depunem mai mult efort pentru a procesa 

indici non-verbali precum expresiile faciale, inflexiunile și tonul vocii, limbajul corpului. Acordând mai 

multă atenție acestor parametri, toți participanții consumă multă energie. Mințile noastre sunt împreună, 

dar corpurile noastre simt că nu suntem. Această disonanță face ca activitatea instructiv-educativă să fie 

epuizantă. Nu ne putem relaxa în conversație în mod natural. 
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Este important ca preșcolarii să rămână conectați. Mulți dintre ei sunt, într-adevăr, triști în aceste 

timpuri de incertitudine. Pe măsură ce copiii se luptă să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, învățarea la 

distanță oferă, totuși, un pic de consecvență în lumea lor.  

Dar cum se desfășoară, cu adevărat, activitatea pentru cei mai tineri Zoomeri ? Am adresat întrebarea 

elevilor mei din clasa a doua, în cadrul unei activități de dezvoltare personală, pentru a afla cum s-au simțit 

în timpul cursurilor online. Mi-au răspuns mai ales că sunt fericiți să-și vadă prietenii. Iată un asemenea 

interviu cu Elena , de nouă ani, din Târgu-Jiu, interviu ce reflectă opinia majorității colegilor săi.  

Elena se întâlnește cu orele ei de Zoom de trei ori pe zi - cea mai lungă este de aproximativ o oră - cu 

teme de completat între ele. În fiecare zi, clasa desfășoară astfel de activități, conform orarului inițiat la 

începutul anului școlar. 

”- Elena, ce îți place cel mai mult la clasele Zoom? 

 - Îmi place să-mi văd prietenii pe Zoomy. 

 -Ce îți lipsește cel mai mult de la școala obișnuită? 

 -Mi-e dor de orele de știință și artă.... și de pauze.... 

 -Ce se întâmplă când mama ta încearcă să se alăture clasei tale? 

 - Îi spun: Pleacă!” 

Când văd că platformele tehnologice precum ZOOM oferă tentative ale interacțiunii didactice tip față 

în față, am doar sentimentul că îmi lipsesc fețele și corpurile tridimensionale, ochii și respirațiile elevilor, 

dar și zâmbetul lor, care îți pătrunde în suflet și te înarmează pentru o nouă zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-

brain-here-is-why-that-happens/ 

321

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens/
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens/


 
EVALUAREA ONLINE LA GRADINITA 

 
PROFESOR INV. PRESCOLAR MIHAILESCU CRISTINA 

GRADINITA CU PROGRAM PREUNGIT ,,JUNIOR” SLOBOZIA  
 
 „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.” 

 Având un rol important în îmbunătățirea activităţilor de orice tip, evaluarea este prezentă în orice 
domeniu de activitate umană.  

 Sistemul de învăţământ este o componentă de maximă importanţă socială, domeniu în care activitatea 
de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund îndreptățit.  

 Evaluarea nu este un scop în sine; 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 nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 
obiectivă de punere în evidenţă a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare , cât 
şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 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. 
Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate 
anterior. Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă în 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 
schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

 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. Evaluarea va 
sluji mai bine obiectivele procesului de învăţământ, dacă va fi integrată în acest proces şi nu se va constitui 
printr-o activitate anterioară lui. Trebuie integrată în actele de predare - învăţare conducând la ameliorarea 
și îmbunătățirea lor continuă, deci la îmbunătăţirea performanţelor cu condiţia însă să se respecte anumite 
cerinţe psihopedagogice: • compararea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de 
studiu şi cu cele operaţionale ale fiecărei activităţi.; nu este permis să predai una şi să ceri la evaluare alta; 
• formularea unui număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale din 
materia predată; evaluarea nu este relevantă când constată că un copil ştie bine sau foarte bine doar 1-2 
subiecte din materialul supus evaluării; • evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, 
dimpotrivă să-i stimuleze să înveţe mai bine.Ca să îndeplinească această cerinţă, evaluarea trebuie 
concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină comună firească şi nu ca o sancţiune, ca o sperietoare.  

 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.  

 Situaţia actuală provocată de virusul COVID – 19 a impus continuarea demersului educativ în 
mediile online. Situația nouă, neprevăzută la începutul anului școlar 2019 – 2020, a condus la transpunerea 
intervenției didactice din mediul deschis, prietenos și generos al grădiniței, în mediul virtual, în care 
interacțiunea este limitată atât din punct de vedere fizic, cât mai ales afectiv. Specialiștii din educația 
timpurie și pediatrie afirmă că, în perioada copilăriei, expunerea prelungită la stimulii vizuali ai ecranelor 
(televizor, telefon, calculator) are consecințe negative asupra dezvoltării armonioase a copiilor. Timpul 
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petrecut în fața ecranelor vitregește copilul de alți stimuli mult mai importanți, cum ar fi interacțiunea 
socială, satisfacerea nevoii de joc, manifestarea creativității, etc. 

 Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta preșcolară este 
identificarea unor mijloace de învățare şi evaluare adecvate situației, dar, cel mai important, adecvate 
vârstei. La această vârstă, copiii au nevoie de asistența adultului (citirea mesajelor scrise, descrierea 
activităților, supravegherea utilizării dispozitivelor tehnice, oferirea materialelor necesare activităților, etc). 
În acest sens, educatoarea: 

 - elaborează resurse educaționale care vor fi folosite în activitatea cu copiii, cum ar fi: prezentări PPT 
ale unor experimente, descrierea în scris a unor jocuri, înregistrări audio sau audio-video cu descrierea unor 
activități practice sau experimente, povești citite copiilor, etc.;  

 - elaborează o planificare săptămânală - instrumentul va asigura continuitatea activității suport pentru 
învățarea on-line;  

 - oferă și colectează feed-back de la părinți și copii privind activitatea desfășurată, cu scopul 
ameliorării mijloacelor și a modalităților de comunicare;  

 - colectează unele produse finale realizate în activitatea cu copiii cum ar fi: fotografii ale desenelelor, 
picturilor, colajelor, etc. realizate de copii, scurte înregistrări audio sau audio-video ale copiilor, fotografii 
cu copiii desfășurând activitățile propuse (în cazul în care le primesc de la părinți) în scopul urmăririi 
progresului individual, acestea reprezentând evaluarea online; 

 - mențin legătura cu copiii preșcolari din grupele pe care le conduc, precum și cu părinții acestora, 
telefonic sau prin alte mijloace, respectiv e-mail sau diferite platforme și aplicații (Kinderpedia, WhatsApp, 
Google Meet, Zoom, Skype, etc).  

 - colaborează cu părinții și îi informează asupra modalităților de organizare a activităților suport 
pentru învățarea online, identificând mijloacele comune de comunicare;  

 - selectează resurse educaționale online disponibile pe diferite platfome, site-uri, pe care le pot folosi 
în activitatea cu copiii, cum ar fi: filme didactice, jocuri însoțite de prezentare video sau prezentare scrisă, 
descrierea unor activități. 

 Din feed-back-ul primit din partea părinţior şi a copiilor, educatoarea poate aprecia şi evalua modul 
în care preşcolarii au lucrat, şi-au însuşit cunoştinţele şi au înregistrat progres şi performanţă. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: MIHALACHE RAMONA 
 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE” DEVA 

 
„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 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. Operația de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității 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 ale evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină cont de câteva 
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, interevaluare şi 
evaluare controlată; 

 raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii. 
Funcţiile evaluării preşcolarului 
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 bine determinate. 
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 structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională). 

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 sunt: 
• 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 întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 
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Strategii de evaluare în grădiniţă 
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. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare: 

Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. 
Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a 
confirma eficienţa învăţării. Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). 

Evaluarea formativă are implicaţii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât şi în cea a 
copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele 
evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă înţelege semnificaţia evaluării. Este o evaluare continuă, 
ea evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea unor trasee lungi (greşit parcurse), printr-o învăţare 
conştientă de obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zisă nu este 
însă nci posibilă, nici necesară. Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informaţii ce se evaluează, 
evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activităţii, posibilităţile 
celui educat. 

Evaluarea este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dacă cere un consum mare de timp, frecvenţa evaluării nu poate fi prea mare. 

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 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 

Deci, văzând cât de importantă și necesară este evaluarea în învățământul preșcolar, și nu numai, oare 
putem să evaluăm copiii în sistem „online”? 

La grădiniță online nu înseamnă sincron, webinar ci asincron. O modalitate/ platformă sigură pentru 
a ne desfășura activitatea online este CLASSROOM (Google Classroom), unde avem posibilitatea să 
postăm sarcinile de lucru cu explicațiile aferente, să încărcăm fișele care trebuiesc lucrate precum și fișele 
model. Se pot încărca fișele pe care copiii le lucrează și, cel mai important se poate evalua fișa respective 
și trimite feed-back. Este adevărat că la grădiniță educatoarele au nevoie de disponibilitatea părintelui de a 
ajuta copilul, acesta neputând să utilizeze singur dispozitive electronice pentru a accesa diverse platforme 
educative(classroom, whatsapp, meet, zoom). Trebuie, deasemenea, avut în vedere că resursele materiale 
(material didactic) de acasă ale copiilor nu sunt aceleași cu cele de la grădiniță, activitatea trebuind adaptată 
și în funcție de acest aspect. 

Dar, ca o concluzie, putem spune că se pot desfășura activități de învățare pentru învățământ preșcolar 
în sistem asincron și, evident că se poate evalua munca/ produsul activităților copiilor în acest sistem 
folosind feed-back-ul zilnic și săptămânal sau și la sfârșitul unei teme/ proiect tematic/ temă anuală de 
studiu. 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

  
 PROF. ÎNV. PRIMAR – MIHALCEA IULIA 

 ȘC. GIMNAZIALA IZBICENI, 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. 
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.  
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 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 
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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.” 

Evaluarea utilizând softurile de testare și evaluare 
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 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. 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
MIKLOȘ MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 PETROȘANI 
 
Educația digitală a devenit în ultimul timp una dintre preocupările prioritare ale învățământului 

românesc, prin impunerea alfabetizării și a comunicării digitale pentru orice participant la procesul 
instructiv-educativ. Integrarea și utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în procesul educațional nu mai 
este văzută ca o mișcare avangardistă, ci ca o necesitate. La nivelul întregii lumi, se observă transformarea 
conținutului cultural într-o formă digitală, favorizând accesibilitatea la produse educaționale oricui, oriunde 
și oricând. 

Utilizarea noilor tehnologii informaționale în educație reprezintă o punte spre schimbare, spre a 
răspunde nevoilor manifestate de generația de elevi nativi digitali, favorizând totodată calitatea și 
interactivitatea actului instructiv-educativ, dar nu fără a presupune o preocupare permanentă și susținută 
pentru pregătirea personalului didactic și pentru asigurarea serviciilor necesare de sprijin și mentenanță a 
tehnologiei. Utilizarea resurselor personale sau puse la dispoziție în cadrul instituțiilor școlare permite 
formarea de priceperi și deprinderi de lucru ce facilitează dezvoltarea și integrarea ulterioară a adultului în 
societate. 

În acest sens, în cele ce urmează, prezint site-ul https://www.liveworksheets.com/  
Fișele de lucru vii (liveworksheets) vă permit să transformați foile de lucru tradiționale utilizate 

pentru tipărire (doc, pdf, jpg ...) în exerciții interactive online cu posibilitatea de autocorectare, pe care le 
numim "fișe de lucru interactive". 

Elevii pot rezolva fișele de lucru on-line și pot trimite răspunsurile profesorului. Acest lucru este util 
atât pentru elevi (este motivant), cât și pentru profesor (economisește timp) și pentru mediu (economisește 
hârtie). 

În plus, foile de lucru interactive utilizează din plin de noile tehnologii cu aplicabilitate în educație: 
pot include sunete, videoclipuri, exerciții de drag and drop, unire cu săgeți, alegere multiplă ... și chiar 
exerciții de vorbire, pe care elevii trebuie să le rezolve folosind microfonul. 

Foile de lucru live se pot utiliza pentru a crea propriile fișe de lucru interactive sau se pot utiliza fișele 
realizate și distribuite de alți profesori. Site-ul https://www.liveworksheets.com/ pune la dispoziția profesorilor 
o colecție de mii de foi de lucru interactive care acoperă o mulțime de limbi și subiecte. 

Realizarea fișelor de lucru interactive este foarte ușoară. Practic, se încarcă din calculatorul personal 
un document în oricare dintre formatele doc, pdf, jpg, iar acesta va fi convertit într-o imagine. Apoi, trebuie 
doar să desenăm căsuțe pe foaia de lucru în care să introducem răspunsurile corecte. 

Există, de asemenea, câteva comenzi pe care trebuie să le învățăm dacă vrem să creăm altfel de 
exerciții, cum ar fi drag and drop, unirea cu săgeți, exerciții de vorbire, etc., dar modalitatea de lucru este 
foarte facilă. În plus, profesorii beneficiază de tutoriale de lucru, atât în formă scrisă, cât și video. 
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Fiind un instrument de lucru gratuit, există o limită de 30 de fișe de lucru private, pe care le puteți 

păstra doar pentru dumneavostră, fără a fi accesibile căutării altor utilizatori dacă dumneavoastră nu doriți 
acest lucru. De asemenea, puteți să împărtășiți foile de lucru interactive cu restul cadrelor didactice și atunci 
puteți face câte doriți, deoarece se îmbogățește biblioteca site-ului. 

În realizarea fișelor, trebuie să țineți cont de faptul că nu puteți partaja foi de lucru preluate de pe alte 
site-uri web, scanate din cărți sau care includ orice conținut protejat de drepturi de autor fără autorizare. 

Ceea ce este foarte eficient la acest instrument de lucru este faptul că, imediat după ce au terminat de 
rezolvat cerințele, elevii primesc nota și li se oferă posibilitatea de a-și verifica răspunsurile. Dacă răspunsul 
este corect, acesta va fi evidențiat cu culoarea verde. În caz contrar, răspunsul va fi marcat cu roșu. 

   
 
Pentru a primi răspunsurile elevilor, există două moduri: 
1. Cel mai simplu mod: elevii deschid fișa de lucru, fac exercițiile și apasă „Finalizează”. Apoi aleg 

„Trimiteți răspunsurile mele profesorului” și introduc e-mailul dvs. (sau codul cheie secret). Profesorul va 
primi o notificare în e-mailul și astfel poate verifica toate răspunsurile elevilor în căsuța de e-mail. Nu există 
nicio limită la numărul de foi de lucru pe care vi le pot trimite elevii, dar toate răspunsurile lor vor fi șterse 
după 30 de zile. 

2. Cea mai complicată, dar mult mai bună opțiune: Profesorii pot crea propriile lor cărți de lucru 
interactive și adăuga în acestea foile de lucru preferate (cele proprii sau partajate de alți profesori). Apoi, 
trebuie înregistrați elevii (se pot și înregistra cu codul cheie secret) și să li se atribuie caietele de lucru. 

După aceea, elevii pot deschide cărțile de lucru cu numele de utilizator și parola și pot face exercițiile. 
Profesorul poate verifica munca lor în orice moment, poate atribui temele și adăuga comentarii sau note. 

329



Elevii își pot înregistra opțional e-mailul pentru a primi notificări despre temele și comentariile 
profesorului. 

Cărțile de lucru interactive sunt personalizabile, permit feedback-ul profesorilor și salvarea tuturor 
răspunsurilor elevilor pentru un timp nelimitat. Din aceste motive, este opțiunea recomandată, deși este 
nevoie de mai mult timp la început (pentru înregistrarea elevilor și alegerea fișelor de lucru, deși acestea se 
pot adăuga sau elimina în orice moment). 

Și cărțile de lucru interactive au unele limite, dar pentru majoritatea cadrelor didactice acestea nu sunt 
deloc o problemă: se pot crea până la 10 cărți de lucru interactive (cu 120 de pagini fiecare) și înregistra 
până la 100 de elevi. Aceasta înseamnă că puteți economisi gratuit 10 * 120 * 100 = 120000 răspunsuri 
diferite ale elevilor în contul dvs. de profesor. 

Fișele de lucru interactive se pot încorpora în alte site-uri sau bloguri. De asemenea, ele pot fi 
descărcate și în format pdf (dacă autorul a permis această opțiune). Se pot descărca gratuit 10 foi de lucru 
pe zi. 

Dacă o fișă de lucru / item v-a plăcut în mod deosebit și doriți să realizați ceva asemănător, aveți 
opțiunea de a vizualiza modul în care a fost realizată (How was it made?)  

 
 
Exemple de fișe interactive: 
Matematică 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Conteo/Asociar_n%C3%BAme

ro_con_cantidad_fv225926zc  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Conteo/Cuenta_y_elige_el_n%

C3%BAmero._if352233qp  
https://www.liveworksheets.com/aj18799pm 
 
Puzzle https://www.liveworksheets.com/vs76794ze  
Clasificarea formelor geometrice  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Formas_geom%C3%A9tricas/C

lasifica_las_formas_gk241606kg  
Ce urmează?  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/L%C3%B3gico-

matem%C3%A1ticas/Series1_yp126319av  
Realizează desenele după modelul dat  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Especial/Estimulaci%C3%B3n,_memor

ia_y_atenci%C3%B3n/Sudoku-atenci%C3%B3n_1_mm126837so 
Ce piesă lipsește? https://www.liveworksheets.com/ag77680gs  
 
Părțile corpului omenesc https://www.liveworksheets.com/ak209661gc  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Colours/Colours_q

p20886hy 
 
https://www.liveworksheets.com/yg158pu 
Tehnologia modernă a devenit omniprezentă în viaţa tinerilor, influenţându-le dezvoltarea, viaţa 

socială şi academică, fiind evident că manipularea tot mai accentuată a tehnologiei moderne şi accesul la 
Internet vor avea o altă greutate în anii ce vor urma. 
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Dezvoltarea tehnologiei ne-a ajutat să ne atingem scopurile într-un mod eficient, iar accesul 
informaţiei este la un click distanţă pentru toţi locuitorii planetei. 

Evoluția tehnologiei, aplicațiile social media, site-urile specializate oferă posibilitatea menţinerii 
tuturor în relaţie cu orice sursă în timp real. Acesta este momentul optim să acceptăm instrumente şi metode 
noi, dar fără a renunța la cele tradiţionale, întrucât ele reprezintă baza tuturor dezvoltărilor, fiind și cele care 
reprezintă fundamentul ce au dus la civilizaţia digitalului. 
 

 
BIBLIOGRAFIE: 
https://www.liveworksheets.com  
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 EVALUAREA ON-LINE  

 
 PROF. MINDA CORINA 

 LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU MOCIONI “CIACOVA 
 
Evaluare -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 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 evaluările on-line, trebuie sa încercam să ne asiguram că testul a fost obiectiv și fidel . Un citat 
spun despre evaluarea 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/înțelegere. 

Instrumente de evaluare on-line 
Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele 

web în grupurile de Meet - Classroom , Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

Se pot concepe alte forme de evaluare , de tipul: 
Teste de tip chestionar: răspunsuri “da/nu” (A/F),răspunsuri multiple. La acest tip de teste nu se 

pune accent pe creativitate, evaluarea are un nivel înalt de obiectivitate, cere efort în pregătire. 
Eseurile presupun utilizarea creativităţii, sunt dificil de evaluat cu obiectivitate si sunt greu de 

implementat într-un sistem on-line în vederea evaluării automate’ 
Probe practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 
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. Proiectele aplicate (modele, schițe, etc.) elevul le poate filma , apoi prezentarea acestora și -o 
poate posta on-line . 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare . 
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 educatoruluii 
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui teston-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 ; 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
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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AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE INTRODUCERII MIJLOACELOR TIC 

ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMANT 
 

PROPUNĂTOR: MȊNDROC ILEANA DELIA 
ŞC. GIMNAZIALĂ I. C. LĂZĂRESCU ŢIŢEŞTI 

 
În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în 

procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare 
în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 
Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată pe calculator prezintă avantaje şi 

dezavantaje. 
Ca avantaje putem aminti: 
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 
2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea 
imediată a răspunsurilor elevilor; 
3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 
4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
5. Dezvoltarea culturii vizuale; 
6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 
7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 
8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 
9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 
10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în 

funcţie de secvenţa anterioara; 
11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 
12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 
13. Metode pedagogice diverse; 
14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între educat 

şi educator. 
Cu toate acestea avem şi dezavantaje: 
1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 
2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 
3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 
4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 
Utilizarea calculatorului vizează: 
• Predarea cunoştinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale; 
• Instruirea individualizată; 
• Facilitarea diverselor activităţi specifice procesului instructiv-educativ; 
• Informatizarea orientării şcolare şi profesionale; 
Acestea pot fi detaliate pentru a evidenţia diferitele forme sub care poate fi utilizat calculatorul în 

activităţile didactice: 
- secvenţe de pregătire pentru transmiterea informaţiilor; 
- formularea întrebărilor 
- rezolvări de exerciţii şi probleme; 
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- prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme tip; 
- proiectarea de grafice, de diagrame; 
- aplicaţii practice; 
- demonstrarea unor modele; 
- simularea unor fenomene, a unor experienţe şi interpretarea lor; 
- simulatoare pentru formarea unor deprinderi (conducere auto, dactilografie); 
- simularea unor jocuri didactice; 
- evaluarea rezultatelor învăţării şi autoevaluare; 
- organizarea şi dirijarea învăţării independente pe baza unor programe de învăţare etc. 
Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace 

didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a 
calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. 
Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le 
valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 

 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. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport 

de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009. 
2.(Online:  
www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdfhttp://www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehn

ologii_in_educatie.pdf 
3. http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie 
4. http://webcache.googleusercontent.com/  
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EVALUAREA IN CADRUL INVAȚAMANTULUI ONLINE – O PROVOCARE  

 

PROF. MIRCIOV MANUELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,, ANGHEL SALIGNY,, BANLOC 
 

 Marea provocare a evaluării în sistem online este modalitatea prin care profesorii vor reuși să se 

îndepărteze de evaluarea tradițională – acele teste date pe hârtie. Totodată, să nu uităm de elementele 

principale de pedagogie pe care le-am învățat la metodică. 

 La clasele mici e vitală găsirea unei modalități de evaluare care să țină cont de mai mulți factori : 

cunoștințele de utilizare a laptopului/tabletei/telefonului, device-urile pe care le dețin copiii, calitatea 

internetului/device-urilor folosite. 

 Profesorii devin astfel adevărați detectivi și găsesc o multitudine de modalități de evaluare. Să 

enumerăm câteva: 

 

 Evaluarea bazată pe proiect; 

 Google jamboard- elevii pot da răspunsuri rapide 

 Google classroom 

 Padlet.com- elevii pot da răspunsuri rapide 

 Wordwall- oferă o multitudine de a creea jocuri  

 Prezi  

 Platforma gratuită Intuitext 

 LearningApps 

Sarcinile de lucru incluse în evaluare trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului 

elevilor față de evaluare. O evaluare de calitate reprezintă și o ”diagnosticare” în același timp și ne arată 

unde există blocaje, dificultăți, lacune în învățare. 

Există o serie de modalități prin care le putem cere elevilor feedback, fie în timpul activităților 

sincrone online, asincrone sau mixte. În cadrul orelor putem colecta în mod regulat aceste feedback-uri, 

care ne arată nivelul atin de elev, cât și ce anume știe deja, unde a întâmpinat probleme. 

 Acest lucru ne permite să ne pregătim eficient pentru următoarele activități didactice: aplicare de 

chestionare google, postit-uri virtuale etc. 

O altă problemă cu care ne confruntăm în momentul evaluării este vârsta copilului. Un elev de clasa 

pregătitoare va fi însoțit de părinte în procesul educativ online.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

PROF. DR. MIRON COSTINA-VIOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA TALPAȘ, DOLJ 

 
Termenul metodă provine din grecescul methodos, care înseamnă calea sau drumul (odos) spre 

(metha) realizarea competențelor și în ce măsură au fost realizate competențele. Metodele moderne de 
evaluare interferează cu cele tradiționale, nu putem spune că putem evalua competențele dobândite exclusiv 
prin metode moderne, inovative de evaluare.  

În cei 18 ani de vechime în învățământ am făcut ceea ce am fost învățată în Colegiul Național Ștefan 
Velovan din Craiova, profil învățători-educatoare, cu durata de 5 ani, în Facultatea de Litere, Universitatea 
din Craiova, specializarea limba și literatura română – limba și literatura franceză, învățământ la zi, cu 
durata de 4 ani, la Masteratul Management Educațional Preuniversitar, Facultatea de Științe ale Educației, 
Universitatea din Pitești, la Masteratul Traducere și Terminologie juridică în limba franceză, Facultatea de 
Litere, Universitatea din Craiova, la Școala Doctorală a Universității Ovidius din Constanța, la cursurile de 
perfecționare pe care le-am absolvit, cât trăim învățăm, murim și nu știm totul. Sunt profesoară la școala 
unde am învățat primele clase și nu vreau, să plec de aici, deși la nivelul unității școlare nu se mai dorește, 
să se învețe limba franceză încă din primii ani de școală ci limba engleză, iar pentru a nu fi obligată, prin 
restrângere de activitate să plec la altă școală, studiez și limba și literatura engleză la Facultatea de Litere, 
Universitatea din Craiova. Procesul de învățământ presupune predare-învățare-evaluare, chiar 
autoevaaluare, iar în realizarea acestuia intervin metodele, care ne arată cum realizăm competențele, calea 
spre... și mijloacele de învățământ, care răspund la întrebarea cu ce?  

În mediul rural elevii nu beneficiază de oportunitățile elevilor din mediul urban, unii elevii nu 
beneficiază nici de poarta către cunoaștere, care este Internetul.  

Apariția epidemiei cu coronavirus ne-a impus izolarea și învățământul online, după principiul꞉ „Dacă 
ai grijă de tine, ai grijă de mine!ˮ, dar în mediul rural învățământul online, implicit evaluarea online este 
vitregită de situația materială a fiecărui individ, care de cele mai multe ori nu beneficiază decât de ajutor 
social și nu mai muncește nimic. Am folosit instrumente online asincrone ca Whatsapp, Messenger, 
Facebook, am folosit apelurile telefonice și instrumente online sincrone ca Zoom, Google Meet unde am 
predat și am evaluat în ce măsură s-au atins competențele curriculare. O metodă distractivă online a fost 
aplicarea de Quizz-uri, având participanți cât mai mulți elevi, care au fost online la acea dată, anunțată în 
prealabil printr-un orar. Prin quizizz-uri se dezvoltă spiritul concurențial al elevilor, prin afișarea unui 
punctaj pentru fiecare elev în parte, rezultatele pot și anonime, deoarece se poate conecta folosind un avatar. 
Multe platforme educaționale presupun costuri, de exemplu există platforme, care oferă cadrului didactic 
pe viață un număr limitat de module, care de cele mai multe ori nu includ temele pentru acasă și catalogul 
clasei, unde se pot trece notele sau calificativele obținute la evaluări, deoarece ocupă prea mult spațiu în 
Cloud, care trebuie plătit. Evaluarea elevilor oferă un feedback și pentru profesori, nu numai pentru elevi, 
deoarece măsoară în ce măsură s-a făcut înțeles, în ce măsură competențele au fost îndeplinite. Se pot da 
lucrări de control și fotografiate cu telefonul pentru a se evita contaminarea cu SARS-COV II, iar pentru a 
nu afecta emoțional elevii, se pot compune 11 itemi, ca elevul, să obțină nota 10. Acest lucru ar putea fi 
aplicat și la clasele primare și renunțarea la calificative, introduse cu scopul de a nu afecta emoțional elevul, 
dar când trece de la clasa a IV-a la clasa a V-a are deja foarte multe nevoi de adaptare, ca să mai suporte și 
trecerea de la calificative la note. La clasa a V-a sunt elevi de la Școala de centru împreună cu elevi de la 
Școlile Structuri, care nu s-au întâlnit pe parcursul celor 5 ani de învățământ primar, apoi este trecerea de 
la un singur cadru didactic care predă toate disciplinele cu excepția religiei, limbii moderne și a educației 
fizice. Nu există decât 4 calificative, iar notarea se face de la 1-10, este greu de înțeles de ce în clasele 
primare a avut Bine și Foarte Bine, iar în clasa a V-a, note de 4-5. În Republica Moldova la clasa a V-a se 
continuă cu calificativele și se renunță treptat la ele. O altă problemă mare în mediul rural este învățământul 
la simultan câte 2-3 clase, în special în condiții de pandemie, când se recomandă distanțarea fizică, iar 
predarea, dar și evaluarea sunt vitregite în învățământul simultan din mediul rural. În mediul online 
învățământul la simultan se păstrează, planificarea lecției, predarea și evaluarea se fac tot diferențiat, în 
regim de simultan, care vitregește elevii.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. EMA-VIOLETA MISTRIANU  

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA „ELENA DOAMNA”, GALAȚI  
 
Modificările socio-sanitare care au loc la nivel planetar ne determină pe noi, dascălii, să intervenim 

asupra procesului de predare-învățare-evaluare. Această operație de regândire, de reorganizare a dialogului 
care se stabilește între profesori și elevi se dorește a veni tocmai în sprijinul acestora din urmă având ca 
scop primordial facilitarea accesului tinerilor la educație. 

 Departe de a mai semăna cu cel din trecutul recent, noul scenariu didactic se află într-o perpetuă 
transformare în încercarea de a-și găsi făgașul normal. Activitatea didactică față în față s-a transformat peste 
noapte în activitate didactică hibrid (a)sincron. În această optică, metodele și tehnicile de evaluare suferă și 
ele câteva schimbări importante. Deși plecăm de la afirmația asumată că o evaluare online cu șanse de 
reușită 100% nu există încă, suntem datori să depunem eforturile necesare astfel încât actualele modalități 
de evaluare să ne orienteze actul didactic, să ofere feed-back-ul atât de necesar elevilor, cât și părinților. 

 În aceste condiții, se naște firesc întrebarea: cum putem evalua competențele lingvistice de 
comunicare într-o limbă de circulație internațională?  

Domeniile de competență urmărite pe parcursul evaluării sunt receptarea de mesaje orale / scrise, 
respectiv producerea de mesaje orale / scrise. Fiecare vector supus atenției are trăsături specifice iar 
evaluarea se va realiza în concordanță cu acestea. 

a.  Receptarea mesajelor orale: evaluarea nu este îngreunată de metodele și tehnicile online. 
Evaluarea rezultatelor ascultării unui document autentic audio-video se poate implementa cu ajutorul 
aplicării unui chestionar creat cu google forms. Avantajul pe care îl oferă google forms se regăsește în gama 
variată de itemi: obiectivi, semiobiectivi, subiectivi. 

b.  Producerea de mesaje orale: evaluarea desfășurată prin intermediul unui canal de comunicare 
online prezintă câteva dificultăți care știrbesc din acuratețea rezultatelor. Elevii, pe lângă emoțiile inerente 
evaluării, se văd nevoiți să facă față și stresului suplimentar produs de apariția nedorită, dar posibilă, a unor 
probleme de ordin tehnic. Comunicând prin intermediul unui ecran și nu direct cu evaluatorul, elevii pot 
resimți acest dialog ca fiind lipsit de viață, de interacțiune umană. De cealaltă parte, evaluatorul nu are 
posibilitatea să identifice toate reacțiile, gesturile (non)verbale ale elevilor.  

c. Receptarea de mesaje scrise: evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris se poate pune 
în practică accesând resursele unor site-uri ca https://www.bonjourdefrance.com/, https://www.lepointdufle.net/, 
https://www.francaisfacile.com/. Elevii se arată deschiși și dornici să parcurgă itemi online, uneori chiar nu 
mai resimt evaluarea ca pe o activitate stresantă. O altă metodă care se bucură de succes printre elevi este 
și platforma https://quizizz.com/join, respectiv https://kahoot.it/, ambele transformând evaluarea într-o 
activitate ludică ori chiar valorizantă. Valorizantă pentru că elevul poate să alcătuiască el singur diferite 
teste, să facă dovada informațiile însușite, să experimenteze o mică parte din ceea ce înseamnă să fii 
profesor. 

d. Producerea de mesaje scrise: fie că vorbim de mesaje de câteva rânduri sau de adevărate eseuri, 
evaluarea acestora este posibilă și datorită unor resurse online cum ar fi: https://answergarden.ch/, 
https://padlet.com/, https://l-www.voki.com/, https://www.storyjumper.com/.  

 
Cu toate acestea, resursele menționate anterior au limitele lor care demonstrează încă o dată, dacă 

mai era nevoie, că activitatea didactică are o imperioasă nevoie de prezența față în față a actorilor ei.  
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EVALUAREA DIGITALĂ. “PROVOCARE SAU SUCCESS” 

 
NUME ȘI PRENUME AUTOR: MITOI ANA-SIMONA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pornind de la premisa “Provocare”, consider că evaluarea digitală este într-adevar o provocare și o 

necesitate viitoare.  

Având în vedere că ne aflăm în secolul vitezei, timpul fiind inamicul nostru numărul 1 și știința 

evoluează continuu, digitalizarea face progrese majore în toate domeniile cât și pe palierul educației( 

predare, învățare, evaluare). 

 Din punctul meu de vedere, viitorul școlar va fi în mare măsura unul digitalizat. 

Așadar trebuie să fim pregătiți pentru asta ! 

 Sper totuși că vom păstra și ceva din învățământul tradițional, deoarece doar îmbind aceste două 

modalități se poate ajunge la un rezultat benefic dezvoltării armonioase a copilului. 

 În urma unui curs am constatat că există multe modalități prin care se poate efectua o evaluare 

digitalizată cu « Succes ». Spun asta, deoarece am luat contact cu o serie de programe gratuite în care se 

pot desfășura astfel de activități. Printre acestea se numară urmatoarele : KAHOOT(este un mod prin care 

poți crea singur teste de evaluare rapide prin care se poate diversifica tipul întrebarilor, atât variante de 

răspuns cât și varianta « true or false ») ; Platforma WORDArt (care este deja cunoscută de majoritatea) ; 

CANVA(o platformă prin care copiii pot realiza afișe, postere, cu mare usurință) ; Aplicația CHATER PIX 

KIDS(un program de editare foto); PADLET-ul(aplicație prin care copiii pot să co-creeze proiecte) și multe 

altele, toate având același scop, de a ușura atât modul de învățare cât și de înțelegere a lecțiilor. 

 În contextul actual digitalizarea educației este o necesitate, Ștefan Apăteanu, fondatorul Edu Apps: 

« Nu este suficient ca școlile să aibă acces la instrumente digitale, ci este important ca profesorul să știe 

cum să le folosească ». Analizând aceasta fraza, pot spune că, factorul de cea mai mare importanță în 

funcționarea învățământului digitalizat este adaptarea stilului de muncă a cadrelor didactice la necesități, 

astfel aceștia trebuie să fie dispuși atât la inovație, cât și la învățarea și perfecționarea continuă. 

 În concluzie mediul virtual de învățare este atât « provocare » cât și « succes ». 
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ȘCOALA VIITORULUI INTRE TRADIȚIE ȘI DIGITALIZARE 

 

NUME ȘI PRENUME AUTOR: MITOI FLORIN 
 

 Digitalizarea învățământului nu mai este o opțiune, ci o obligație, având în vedere modul în care s-a 

derulat anul scolar 2019-2020. 

 Pentru ca acest demers să fie posibil și cât mai bine aprofundat este nevoie de o multitudine de resurse 

: umane(elevi, profesori, părinți, autorități) ; materiale(laptop-uri, tablete, telefoane și rețea de internet). Nu 

este imposibil, dar este nevoie de o echipă implicată, dorința de perfecționare și voință. 

 Așadar, consider că viitorul educației va fi unul bazat pe tehnologie, în mare masură, dar nu îmi pierd 

încrederea că va fi păstrată și « Școala tradițională », cel puțin o mică părticică. Succesul va fi garantat doar 

prin combinarea acestor două elemente : tradiție-digitalizare. 

 « Tradiție- Ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc 

istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație în 

generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică. »(dex online) 

 « Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu 

încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru informare, 

comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. » 

( www.schooleducationgateway.eu) 

 Succes tuturor celor implicați(elevi, profesori, părinți, persoane autorizate, instituții, etc.). 

« Munca în echipă este cea care îi face pe oamenii obişnuiţi capabili de rezultate neobişnuite. » 

( citat din Pat Summitt) 
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DESPRE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. MITRACHE DELIA MARIA 

 
În acest articol voi încerca să detaliez partea de evaluare, fără a avea pretenția că am prezentat toate 

soluțiile posibile. Accentul va fi pus pe componenta de evaluare și nu pe gratuitatea soluțiilor.Dar mai întâi 
un pic despre predare,respectiv învățare..  

Evaluarea… Da, evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Dacă să predai e 
simplu,poate fi chiar distractiv, dacă îți place ceea ce faci sau poate fi provocator,învățarea nu e chiar treaba 
mea ca profesor. Dar evaluarea e în responsabilitatea mea. Iar pentru asta atât eu ca professor 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?Care sunt etapele evaluării? Care sunt formele de 
evaluare?Le cunoaștem din literatura de specialitate. 

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.Indiferent de forma de evaluare aleasă, 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. 
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.  

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


E-learning-ul pe scurt! 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. 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. SCORM 
nu este suficient pentru a asigura corectitudinea.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.  

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. 
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. 
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://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model


 
L’EVALUATION A DISTANCE 

 
PROF. MITRACHE LOREDANA 

COLEGIUL NATIONAL MILITAR “TUDOR VLADIMIRESCU” 
 
L’évaluation en ligne est certainement favorisée par le progrès de la technologie et requiert des modes 

d’évaluation adaptés. Les environnements d’apprentissage en ligne incluent des outils de soutien à 
l’évaluation et à la réalisation d’activités en réseau et en stimulent, en conséquence, l’usage. Dans une telle 
approche, le processus d’évaluation commence donc avec l’identification de ces objectifs de formation. Les 
outils du Web facilitent l’identification de ces objectifs, leur mise en relation et leur partage entre 
concepteurs. Ils soutiennent leur diffusion aux élèves et clarifient ainsi les attentes de l’évaluation. Les 
objectifs de l’évaluation sont divers : fournir de la rétroaction, donner des notes et motiver, améliorer 
l’apprentissage de l’étudiant, suivre de manière plus individuelle l’apprenant, identifier ses forces et 
faiblesses ou encore individualiser les parcours pédagogiques. 

Plusieurs outils sont mis à notre disposition pour mettre en place une évaluation à distance : Quizbean, 
Quizlet, Experquizz, Evalbox, Google forms. On vous propose un test d’évaluation en ligne à l’aide de 
Google forms grâce auquel les élèves peuvent être corrigés sur place.  

 
TEST D’ÉVALUATION EN LIGNE 
Classe : XIe, L2 
1. a. Donnez un antonyme pour "être mal payé" 0/5 
2. Complétez les phrases avec le vocabulaire adéquat lié au monde du travail. 
a. Pierre est très content parce qu’il a signé son premier ……………. de travail. 0/5 
b. Si tu veux acheter une nouvelle voiture, tu dois faire des …………………… 0/5 
c. Dans cette entreprise travaillent plus de 50 ………………….. 0/5 
3. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes indiqués. 
a. Julie (prendre – PQP) ………………………….. son petit déjeuner. 0/5 
o avait pris 
o aurait pris 
o était pris 
b. Dans dix ans tu (être- futur s.) ………………… un homme. 0/5 
o serais 
o es 
o seras 
c. Ils (aller – imparfait) ……………………… à la montagne parce qu’ils aimaient la neige et l’air 

frais. 0/5 
o iraient 
o allaient 
o allait 
d. Chaque matin, je (partir – ind. présent) ………………………… à 8 heures. 0/5 
o parts 
o partirai 
o pars 
4. Choisissez l'adverbe qui convient pour compléter les phrases: couramment, lentement, 

gentiment, prudemment. 
a. Ils parlent ……………………………. le français. 0/5 
b. Pour bien digérer mangez ……………………….. 0/5 
c. Elle conduit …………………………….. 0/5 
d. D’habitude elle répond …………………………… 0/5 
5. Formez des adverbes à partir des adjectifs ci-dessous. 
a. méchant - 0/5 
b. difficile - 0/5.  
c. heureux - 0/5 
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https://www.google.com/url?q=http://2.b.Si&sa=D&ust=1604603144287000&usg=AFQjCNFFkZnZ4hAG2uYPJE_NOTYKcYvAyQ


6. Ecrivez forme correcte des participe passés entre parenthèses. 
a. La fille que tu as (voir) …………………. est ma cousine. 0/5 
b. Ils sont (arriver) ………………. hier. 0/5 
c. Quelle robe a-t-elle (acheter) ……………….? 0/5 
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https://www.google.com/url?q=http://6.b.La&sa=D&ust=1604603144298000&usg=AFQjCNEpVLgQXjfnh-Hvz5JTjQHCZPlDfA


 
ESTE INVATAREA ONLINE VIITORUL EDUCATIEI? 

 
MITRANESCU GABRIELA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 188 
BUCURESTI 

 
 Conceptul educatiei traditionale s-a schimbat radical in ultimii ani. Prezenta fizica in sala de clasa 

nu mai reprezinta ceva essential pentru procesul de invatare, cel putin nu de la aparitia internetului si a 
noilor tehnologii. In zilele noastre este impetuos necesar sa avm acces la o educatie de calitate de oriunde 
si in orice conditii, atat timp cat ai la dispozitie un computer. Putem spune ca intram intr-o era noua- 
revolutia educatiei online.  

 Exista tari in care peste 30% dintre elevi urmeaza cel putin un curs online. Totusi, acesta nu este un 
motiv intemeiat sa ne ferim de astfel de situatii, intrucat s-a dovedit ca asa ceva este destul de util pentru 
unii studenti. S-a dovedit chiar faptul ca studiul online poate fi o metoda buna de antrenare a unor abilitati 
deja existente sau de a crea unele abilitati noi. 

 Am putea folosi aceasta ocazie pentru a enumera cateva motive clare pentru care invatarea online 
este benefica. 

 
1. Flexibilitatea 
 Educatia online permite atat profesorului, cat si elevului sa isi seteze un ritm propriu, mai ales in 

situatiile in care aceasta educatie nu este ingradita de un orar prestabilit. Drept urmare, folosirea unei 
platforme educationale online permite aparitia unui echilibru intre alte activitati si studiu, fara o nevoie de 
renuntare la ceva. Studiul online te invata printre altele si cum sa iti gestionezi timpul. 

 
2. Ofera o selectie larga de programe de studiu 
 Intr-un mediu atat de larg cum este internetul, vor exista intotdeauna un numar infinite de abilitati si 

teme de predare si invatare. Un numar din ce in ce mai mare de universitati si scoli ofera si varianta online 
a programelor lor educationale, pe diferite nivele si discipline. De la compunerea de partituri muzicale si 
pana la fizica cuantica, exista variante pentru fiecare elev. Ca sa nu mai mentionam faptul ca, un astfel de 
studiu online este si o mare oportunitate de a obtine un certificat oficial, o diploma sau o licenta fara a fi 
fizic prezent in incinta unei scolo de orice fel sau nivel ar fi aceasta. 

 
3. Accesibilitatea  
 Educatia online iti confera, deasemenea, posibilitatea de astudia oriunde in lume. Acest lucru 

inseamna ca nu este nevoie ca elevul sa se mute sau sa faca naveta dintr-un loc in altul, sau sa urmeze un 
program extrem de riguros. Mai mult decat atat, nu doar ca se economiseste enorm de mult timp, dar se 
economiseste si o suma substantiala de bani, care poate fi cheltuita in alte scopuri. O clasa virtuala poate fi 
accesibila in orice loc care are acces la internet, iar acest lucru reprezinta un mare avantaj din punct de 
vedere al calatoritului. De exemplu, daca un elev studiaza din strainatate, in situatia in care parintii acestuia 
s-au mutat acolo in interes de serviciu, acesta , ca elev, isi poate continua studiile la scoala , fara o intreaga 
aventura birocratica de schimbare a scolii.  

 
4. Este mai eficienta din punct de vedere al banilor decat scoala traditionala 
 Spre deosebire de metodele fata-in-fata, educatia online tinde sa fie mai putin costisitoare. De 

asemenea, de foarte multe ori exista o gama larga de posibilitati de plata, fie in transe fie la fiecare ora de 
studiu. Acest aspect duce la o mai buna gestionare a bugetului. Sa luam in calcul si faptul ca unii dintre 
elevi se pot incadra la diferite variante de reducere a taxelor si deci, pretul este de cele mai multe ori unul 
care sa fie accesibil tututror. Sa nu uitam ca se economisesc banii care in mod normal s-ar fi cheltuit pe 
deplasarea catre locatia cursului si banii pentru materialele destinate cursului, materiale care acum sunt in 
suport virtual. Asadar, una peste alta, din punct de vedere material, rezultatele sunt net superioare unui 
invatamant traditional. 
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5. Invatarea poate fi personalizata 
 Am mentionat mai devreme ca invatarea online poate fi modelata in functie de viteza de lucru a 

fiecaruia. Clasele online au tendinta de a avea un numar substantial redus de elevi, fata de cele traditionale. 
Exista chiar platforme care nu permit eaccesul decat unui singur elev, ceea ce permite o interactiune mult 
mai mare si un feedback pe masura. Chiar si accesul la materialele de luru este unul mai mare, intrucat se 
pot folosi video-uri, imagini sau chiar e-book-uri online, iar profesorul le poate integra foarte usor in 
lectie.acestea reprezinta un continut usor de accesat de oriunde, in orice situatie, personalizat si care ofera 
dinamica lectiei. 

 Iata asadar doar cateva motive pentru care ar trebui sa legem invatarea online si pentru care 
aproximativ 905 din elevi de azi considera ca aceasta este la fel de buna, daca nu chiar mai buna decat 
invatarea traditionala. Fiecare elev are dreptul sa isi evalueze bine propria situatie si sa decida conform 
nevoilor si telurilor personale, folosind astfel o alternativa care sa ii aduca nenumarate variante si care sa ii 
deschida lumea.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 MOCA LAURA, PROFESOR INV. PRIMAR 
 COLEGIUL NAȚIONAL ,,OCTAVIAN GOGA” 

 MARGHITA 
 
 Vremea și vremurile sunt într-o perpetuă schimbare, indiferent de alegerile, dorințele sau nevoile 

noastre.Fie ne adaptăm din mers, devenind cameleonici, unii, peste noapte,fie rămânem pe banca de rezerve 
așteptând să ne vină rândul...... 

 Într-o astfel de istorie trăită, fiecare zi devine un examen la disciplina VIAȚĂ,iar materia e cum nu 
se poate mai încâlcită.Ce metode folosesc pentru ca învățarea mea să devină eficientă? 

Ce strategii folosesc? Dar evaluarea? 
Iată câteva întrebări provocatoare la care trebuie să găsim răspunsuri pertinente, bine argumentate. 
Școala s-a schimbat.Nu pentru că ar fi vrut- deși pe alocuri trebuia să o facă- ci pentru că această 

pandemie a impus noi reguli de viață. 
Copiii din ciclul primar s-au adaptat ușor la această provocare, iar școala online nu este altceva pentru 

ei decât un joc nou, cu multe întrebări.Dacă în școala față-în- față folosim metode diferite de evaluare, de 
la forme scrise și orale până la metode interactive –cum procedăm în online? 

Am început în luna martie a acestui an să folosesc aplicația ZOOM.Ne –am întâlnit virtual, am predat, 
am ascultat păreri, ne-am amuzat sau întristat în funcție de semnalul internetului.Am provocat copiii să 
creeze diferite colaje din materiale reciclabile la orele de Științe, am gătit împreună, on line, fiecare cu 
ustensilele și abilitățile proprii, am evaluat prin postarea unor poze ale materialelor pe grupul de 
Wathsapp.O altă metodă de evaluare folosită a primit titlul de PROVOCARE. Am postat pe grup provocări 
matematice, întrebări de logică, am apelat la creativitate provocând copiii să găsească rime , să creeze 
versuri pornind de la o temă dată. 

Eseul a fost de departe provocarea cea mai reușită! Am creat mici povești pe care copiii le- au scris 
în word, apoi le-au citit în cadrul întâlnirilor on line, iar la final au fost adunate într-un folder special având 
în felul acesta o carte virtuală. 

Rebusurile reprezintă un alt mijloc eficient de valorificare a rezultatelor învățării,copiii fiind scoși 
din tiparul clasic al întrbărilor și răspunsurilor; diagramele Venn, harta comorilor ascunse, alegerea unei 
cărți pentru a fi citită și alcătuirea de hărți ale povestirii, scrierea unui jurnal-toate acestea au constituit 
pentru elevii mei de nouă ani metode eficiente de evaluare. 

Acum folosim aplicația GoogleClassroom, unde pobilitatea evaluării este confortabilă. Elevilor le 
place surpriza de a găsi fișe de lucru inedite și termenul de rezolvare găsit in calendar. 

 Iată că nu doar evaluarea scrisă sau simpla povestire a unui text citit pot indica nivelul de cunoaștere 
al unui școlar. Consider că metodele de evaluare pe care le pot folosi în online sunt mult mai atractive, mai 
provocatoare, stârnesc interesul și curiozitatea copilului, aduc dascălul în postura de autodidact. Poate că 
ne ia mai mult timp-oricum e pandemie, nu ne grăbim nicăieri- dar rezultatele sunt mult  mai satifacătoare. 
Nu vreau să  fac haz de necaz! Nu e momentul, însă, hai să recunoaștem, aveam nevoie de această provocare 
pentru a ne părăsi confortul, pentru a ieși din barca noastră și , de ce nu, pentru a spune în final: ,,vezi că 
poți?” 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR MOCAN MIHAELA-CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 NUCET 
 
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. 

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 
găsit încă 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: 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.  

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, 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; 

348

https://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model
https://www.blackboard.com/en-eu


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. 
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. 
În loc de concluzii 
Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în care bâjbâim metodele pe care să le folosim, 

denotă faptul că nu cunoaștem suficient. Nu dezbatem suficient. 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. 

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. 

Sănătate tuturor!  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. MOCANU GEORGETA  
GRĂDINIȚA PP NR. 5 LUGOJ 

 
 Invatamantul on-line deschide posibilitatea unei pregatiri structurate, coordonate si corect etapizate 

(cu ajutorul platformelor si softurilor educationale on-line), care abunda media in aceasta perioada 
;reprezinta o forma de invatare la distanta, facila, destinata celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de invatamant clasic, traditional ,fata in fata sau adecvata unor contexte speciale, asa cum se intampla in 
perioada actuala de pandemie, cand intregul sistem de invatamant, public si privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este inchis. Acest mod este impus acum de perioada dramatica pe care o traversam.  

 Continuam in mediul on-line sa oferim aceeasi educatie de inalta calitate si sa ne indeplinim misiunea 
noastra in contextul in care scoala “fata in fata” este inchisa.  

 A evalua inseamna a determina masura in care obiectivele propuse au fost atinse , eficienta metodelor 
de predare- invatare; pe baza informatiilor obtinute, activitatea fiind ameliorata la timp. Evaluarea , insa, 
nu vizeaza doar prescolarul, ci si educatoarea.  

 Pentru educatoare , aceasta reprezinta un feed-back asupra eficientei activitatii didactice desfasurate; 
ii arata cat de eficient isi dozeaza materialul, cat de bine comunica cu prescolarii, cat de utile au fost 
metodele folosite in timpul predarii. Desi toate cadrele didactice se incred in onestitatea lor in ceea ce 
priveste evaluarea, dupa cum observa G de Landsheere(1975), un profesor trebuie mereu sa stie ce succes 
a avut actul didactic pe care il organizeaza. 

Astfel, prin intermediul evaluarii, educatoarea poate afla ce au acumulat prescolarii, ce lacune exista 
in pregatirea acestora, care sunt posibilitatile si ritmurile propii de invatare, interesele copiilor. 

In ceea ce il priveste pe copil, scopul principal a evaluarii este de a supraveghea si determina 
tendintele acestuia de invatare, ajutandu-l sa-si cunoasca si sa- si dezvolte aptidudinile, formandu-i 
deprinderi de munca independenta.  

 In concluzie, evaluarea nu realizeaza doar o simpla constatare a rezultatelor, ci si analiza procesului 
care le-a produs.  

 Evaluarea, indiferent de forma pe care o imbraca, trebuie sa respecte anumite norme pedagogice: 
− sa fie echitabila; 
− sa exprime gradul de indeplinire a obiectivelor propuse; 
− sa fie motivanta; 
− sa utilizeze mijloacele adecvate; 
− sa nu fie stresanta pentru prescolari; 
− sa fie completa; 
− sa fie baza reglarii continue a procesului de invatamant; 
− sa se realizeze prin diferite procedee 
Invatamantul on-line desemneaza o noua experienta de invatare, pe care elevii o experimenteza de 

mai multe saptamani. In absenta relationarii fata in fata cu elevii , in contextul fizic al clasei, trecem printr-
un proces de adaptare , flexibilizare si meta-invatare. Cu alte cuvinte, exersam alaturi de elevi si suntem 
modele pentru elevi pentru a ne imbunatati exact acele laturi pe care le cere viitorul.  
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EVALUAREA PRIN PROIECTE TEMATICE  

 
 PROF. MOCANU MARICELA  
 GRADINITA PP NR. 5 LUGOJ  

 
 Educația timpurie corespunde unui stadiu de maximă flexibilitate şi receptivitate la influenţele 

educative, este momentul în care se pun bazele personalităţii copilului şi se structurează principalele 
instrumente şi capacităţi de bază care facilitează învăţarea şcolară şi non-şcolară. De aceea trebuie accentuat 
caracterul formativ-educativ al învăţământului, care să ţină seama de interesele şi de nivelul de dezvoltare 
al copilului. Mai ales acum, când schimbările din viaţa socială sunt atât de rapide, important este nu ,,cât” 
ştiu, ci ,,ce” anume şi ,,cum” aplică ceea ce ştiu . Este vârsta la care ei pot acumula cunoştinţe noi tot timpul, 
iar influenţele mediului au un rol foarte important în asigurarea unei experienţe complexe şi variate. Atunci 
când copiii îşi satisfac curiozitatea, ei acumulează mai uşor noi informaţii şi învaţă să tragă propriile 
concluzii. 

În grădiniţă a fost adoptată şi aplicată metoda proiectelor,strategie modernă de organizare şi 
conducere a procesului instructiv- educativ, care promovează educaţia individualizată, cu multiple valenţe 
formative, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare a fiecărui copil, de cerinţele şi de nevoile sale. 

În cadrul acestei metode activitatea este centrată pe copil. Acum el nu mai este obiect, ci subiect al 
educaţiei, este în centrul învăţării, este îndrumat să descopere singur ceea ce se află în jurul său. 

Dacă în învăţământul tradiţional educatoarea propune temele şi predă cunoştinţele, copiii fiind nevoiţi 
să memoreze mecanic informaţiile transmise, prin această nouă metodă preşcolarii sunt ajutaţi să înveţe 
singuri şi să aplice informaţiile asimilate. Adultul are rolul unui ghid care respectă ruta individuală a 
dezvoltării copilului şi, în acelaşi timp, devine un partener pentru micuţi, învaţă să-i asculte, poartă discuţii 
libere despre ceea ce îi interesează. Educatoarea trebuie să accepte că ,, deplasarea” în spaţiul educaţional 
dă posibilitatea copiilor de a investiga şi de a găsi răspunsuri la propriile întrebări. 

Metoda proiectelor prezintă şi alte avantaje: 
acordă atenţie sporită colaborării cu părinţii, realizând un adevărat parteneriat pentru educaţie; 
oferă condiţii de învăţare eficientă pentru toţi copiii din grădiniţă, conduce la optimizarea căilor 

pentru un învăţământ şcolar eficient; 
solicită competenţa profesională a fiecărui cadru didactic. 
 Evaluarea prin metoda proiectelor permite o apreciere complexă a capacităţilor şi cunoştinţelor 

preşcolarilor identificând calităţi individuale ale acestora.. Se poate realiza în momentul în care educatoarea 
sesizează că nu mai există interes pentru temă. 

Prin metoda proiectelor, evaluarea copiilor verifică formarea următoarelor lor capacităţi şi cunoştinte: 
-însuşirea unor tehnici de investigaţie/căutare şi utilizare a ,,bibliografiei” (dicţionare ilustrate, atlase, 

albume, cărţi pentru copii etc.), a calculatorului, a unor aparate de laborator; 
-găsirea de soluţii de rezolvare simple şi originale a unor probleme; 
-colectarea, sortarea, inventarierea, pregătirea, manipularea materialelor de lucru; 
-implicarea în rezolvarea situaţiilor apărute; 
-aplicarea de soluţii la situaţii noi; 
-prezentarea concluziilor pe baza ,,notiţelor” din timpul ,,muncii de teren”; 
-capacitatea de a observa şi a-şi alege metode de lucru, colaboratorii/echipa; 
-capacitatea de a compara şi măsura rezultatele la care ajunge el însuşi, faţă de cele iniţiale 

(autoapreciere); 
-capacitatea de a utiliza tehnici simple de muncă practică; 
-capacitatea de a-şi utiliza cunoştinţele în contexte noi. 
Pentru o evaluare cât mai corectă se stabileşte, în funcţie de natura activităţilor de învăţare, strategia 

de evaluare, respectiv: 
1.Ce evaluăm - lista de întrebări, proiectul, procesul de învăţare, partenerii; 
2.Cum evaluăm - forme de evaluare; 
3.Rolul educatoarei - de partener, de ghid, de evaluator continuu şi la sfârşit de proiect; 
4.Stabilirea standardelor de evaluare. 
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Educatoarea îşi impune amprenta asupra tuturor operaţiilor evaluării prin propria-i personalitate, prin 
elaborarea instrumentelor de evaluare, prin capacitatea de a discerne esenţialul şi de a înţelege subiecţii 
examinaţi. Obiectivitatea, corectitudinea evaluării depind de competenţa şi forma-rea ei profesională .De 
fapt, rezultatele obţinute nu sunt cele redate în grafice sau cuprinse în scheme, ele se manifestă în viaţa de 
zi cu zi a copilului, în comportamentul, atitudinea, relaţiile sale cu cei din jur şi cu mediul înconjurător, 
experienţele acumulate oferindu-i acestuia satisfacţia de ,, a fi învingă-tor”. 

Evaluarea prin metoda proiectelor la vârste timpurii poate fi utilizată în toate formele ei ( iniţială, 
continuă, sumativă ), însă, datorită duratei mari de timp în care se derulează proiectul, poate fi un bun 
instrument pentru evaluarea sumativă, implicând şi multe elemente de autoevaluare. Astfel, proiectul poate 
fi privit atât ca desfăşurare propriu- zisă a procesului învăţării, cât şi ca produs final al acestuia.  

Concluziile de la finalizarea proiectului trebuie să fie anunţate copiilor, dar şi părinţilor. Copiii vor fi 
ajutaţi să revadă şi să evalueze etapele şi fazele principale ale investigaţiilor, să selecteze materialul care 
va exprima cel mai curat ,,povestea” proiectului lor. Ajutaţi de educatoare, copiii vor găsi, cu siguranţă, 
idei originale de realizare a invitaţiilor ( scrisori de mulţumire, invitaţii decorate de ei, afişe), precum şi 
pentru desfăşurarea cât mai atractivă a festivităţii. Copiii pot prezenta povestea proiectului şi sub formă 
combinată, de joc dramatic, povestire, expuneri, de albume, înregistrări audio şi video. Pentru obţinerea 
unui spectacol reuşit, educatoarea trebuie să menţină o permanentă colabo-rare între preşcolari. 
Reprezentarea finală a temei investigate în cadrul proiectului de cercetare poate fi concretizată printr-o 
activitate practică sau artistică a copiilor, în care ei vor folosi cunoştinţele acumulate în decursul 
investigaţiilor.  
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 EVALUAREA FORMATIVĂ ÎN PREDAREA ONLINE  

 

 PROFESOR MOCSÁR IREN,  

ȘCOALA GIMNAZIALA TOLDY SANNICOLAU DE MUNTE, BIHOR 
 

 În contextul creat de pandemia Covid-19 atât la nivel național, cât și la nivel european și 

internațional, cadrele didactice, dar și elevii trebuie să se adapteze, cel puțin pentru o perioadă, la trecerea 

de la sistemul clasic de învățare (cu prezența fizică la școală a participanților la procesul instructiv-educativ) 

la predarea în mediul online, cu toate provocările presupuse de aceasta. 

 Una dintre aceste provocări este cu siguranță evaluarea activităților desfășurate de elevi în mediul 

online, evaluarea numărându-se, după cum este universal acceptat, printre pilonii principali pe care este 

clădit procesul de predare-învățare. Trecerea acestui proces în mediul online nu trebuie să ne facă să 

neglijăm acest aspect esențial în relația cu elevii din clasele noastre. 

 O formă de evaluare folosită cu preponderență în predarea clasică este evaluarea formativă. Aceasta 

este definită ca acel tip de evaluare care se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic, este frecventă 

sub aspect temporal și are ca finalitate remedierea lacunelor sau erorilor săvârșite de elev, comparând 

performanța acestuia cu un prag de reușită dinainte stabilit, dar fără a-și fixa scopul suprem de a-l judeca 

sau clasa pe elev, ci având mai degrabă ca țintă indentificarea situațiilor în care elevul întâmpină dificultăți 

și găsirea modalităților de depășire a acestora. 6 

 Odată cu trecerea în mediul online, evaluarea formativă trebuie să fie desfășurată în conformitate cu 

trăsăturile specifice ale acestui nou mediu de învățare și ținând cont de situația în care se află atât elevii, cât 

și cadrele didactice. 

 În acest sens, evaluarea formativă de la distanță se poate cristaliza în jurul unui set de principii pe 

care fiecare profesor le poate lua în considerare în demersul său: 

 1. Fixarea clară a obiectivului  

Există foarte multe instrumente online pentru evaluarea înțelegerii elevilor. De aceea devine 

important să găsim echilibrul perfect între rutină și varietate prin alegerea unui număr potrivit de intrumente 

de evaluare (între două și patru), asigurându-ne că elevii folosesc intrumente cu care sunt obișnuiți, dar sunt 

și expuși la noutăți, astfel încât verificarea însușirii de cunoștințe nu devine plictisitoare. Intrumentele alese 

trebuie adaptate scopului, folosim un tip de instrumente pentru evaluarea procesului de învățare și un alt tip 

pentru evaluarea insușirii conținuturilor. 

 2.Colectarea datelor de-a lungul timpului 

6 Constantin Cucoș, Pedagogie, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, București,2014, cap.21: Strategii de 
evaluare și notare. 
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Evaluarea formativă reprezintă un proces și este important să colectăm dovezile de învățare de-a 

lungul unei perioade de timp. Deși instrumentele de predare și evaluare digitale pot fi alese de profesor, 

elevii pot fi încurajați să-și documenteze pe parcurs experiența de învățare, trimițând periodic videoclipuri, 

fotografii sau screenshot-uri. În cazul elevilor cu vârsta mai mică, această inițiativă poate fi încercată ca un 

parteneriat realizat împreună cu părinții. 

 3.Concentrarea pe feedback 

Când verificăm întețelegerea conținuturilor, este important să comunicăm feedback-ul rezultat în 

urma interacțiunii cu elevul. Profesorul poate oferi feedback scris sau oral prin conținut video, înregistrări, 

postări de materiale scrise pe platformă. În timpul comunicării directe cu elevii se poate oferi feedback 

sincron. Important este ca acesta să ajungă eficient la elevi, să fie înțeles și folosit în ameliorarea activității 

de învățare. 

 4. Conversațiile personale rămân esențiale  

Conversațiile cu elevii rămân printre cele mai puternice și eficiente mijloace de a verifica gradul de 

înțelegere la care aceștia au ajuns. În contextul actual, de învățare online, la distanță, importanța lor devine 

și mai mare, într-o perioadă în care riscul de izolare mentală și emoțională este din ce în ce mai ridicat, mai 

ales în rândul elevilor de vârsta gimnaziului. Prin programarea de sesiuni de discuții individuale cu elevii, 

le putem evalua nivelul de învățare și oferi în același timp nu doar feedback-ul privind însușirea 

cunoștințelor, ci și o conexiune umană, atât de necesară în aceste vremuri tulburi. Există intrumente video 

care se pretează perfect la astfel de interacțiuni. În acest context, dascălul își poate pune în valoare rolul de 

educator în sensul deplin, dincolo de transmiterea de informații trebuind să se intereseze de starea generală 

de bine a elevului în această perioadă și de felul în care acesta este afectat de întreaga experiență a școlii 

online.  
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 EVALUAREA INFORMALĂ PRIN FORMULARE ONLINE  

 
 PROFESOR MOCSÁR LÁSZLÓ,  

ȘCOALA GIMNAZIALA TOLDY SANNICOLAU DE MUNTE, BIHOR 
 
 Consecințele pandemiei Covid-19 s-au facut simțite rapid la nivelul întregii societăți românești, 

sistemul de învățământ confruntându-se în această perioadă cu provocări la care nu a mai fost supus. 
Transferarea activității de predare în mediul online a reprezentat o tranziție dificilă, atât pentru elevi, cât și 
pentru cadrele didactice, de aceea împreună trebuie să învățăm pe parcurs cum să ne ridicăm la cerințele 
acestei noi realități, pentru a asigura o educație de calitate generației actuale, în contextul gravei crizei 
sanitare de la nivel național și mondial. 

 Toate componentele de bază ale procesului instructiv-educativ sunt nevoite să se adapteze la trecerea 
în mediul online, predarea și învățarea de la distanță având particularități diferite de activitatea de la clasă 
în care profesorul stă față în față cu auditoriul său format din elevi, noile interacțiuni fiind mijlocite de 
prezența tehnologiei, familiară sau mai puțin familiară pentru unii dintre actorii educației. 

 Evaluarea nu face nici ea excepție de la această stare de fapte. Fiind definită ca o acțiune 
psihosocială complexă, bazată pe operații de măsurare și apreciere a rezultatelor activității instructiv-
educative, care reflectă calitatea variabilelor de sistem angajate operațional la nivelul corelației dintre 
profesor și elev7, aceasta va trebui să fie efectuată în perioada următoare cu instrumentele specifice 
mediului online.  

 După caracterul standardizat/nestandardizat al instrumentelor de evaluare, se disting două tipuri de 
evaluare. Evaluarea formală se realizează prin instrumente standardizate asociate sau nu cu teste 
psihologice. Această evaluare se face în mod organizat și presupune existența unei metodologii oficiale și 
în același timp presupune urmărirea unor obiective riguroase. Evaluarea informală este realizată prin 
instrumente nestandardizate, alternative proiectate de către profesor. Acest tip de evaluare are loc zilnic. Ea 
se materializează prin aprecieri spontane ale profesorului privitoare la o anumită sarcină dată elevilor. 8 

 În contextul predării online, evaluarea informală prezintă cele mai mari provocări pentru cadrele 
didactice. Această judecată este justificată de caracterul subiectiv al acestui tip de evaluare și de dependența 
lui de contextul fizic al clasei, unde cadrul didactic poate citi pe chipurile elevilor dacă urmăresc lecția, le 
poate descifra comentariile spontane, le poate interpreta limbajul corporal. În predarea online, realizarea 
unei astfel de evaluări devine mai dificilă. 

 Un instrument eficient, la îndemâna profesorilor pentru ameliorarea unor astfel de dificultăți 
întâmpinate în evaluarea informală este reprezentat de formularul online. De exemplu, după ascultarea unui 
material audio, sau vizionarea unui material video, instinctul profesorului poate fi să ceară răspunsurile în 
secțiunea de chat a clasei, dar după ce primele răspunsuri vor apărea tuturor, motivația va scădea pentru 
restul elevilor. Alcătuirea unui set specific de întrebări pentru fiecare elev, prin intermediul unui formular 
online, îndepărtează această problemă. Google Forms sau Survey Monkey reprezintă platforme sigure unde 
pot fi create rapid astfel de formulare. Astfel, respondenții vor oferi răspunsuri individuale, care nu pot fi 
văzute de ceilalți participanți. Aceste formulare pot fi folosite periodic, la mmente-cheie ale lecției, fără a 
se abuza de introducerea lor. 

 Crearea unui formular online nu îi ia mult timp cadrului didactic și prezintă două avantaje. În primul 
rând, elevii au parte de o perioadă în care să lucreze individual, fiecare în ritmul propriu la rezolvarea 
cerințelor, fără interferență din partea colegilor. În al doilea rând, datele respondenților pot fi colectate 

7 Sorin Cristea, Dicționar de pedagogie, Editura Litera, București, 2000.     
8 Constantin Cucoș, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, București, 2008. 
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imediat, pentru a vedea rapid toate răspunsurile date de elevi. Răspunsurile pot fi analizate individual, sau 
la nivel de clasă, oferind profesorului posibilitatea de a evalua nivelul de întelegere individual al fiecărui 
elev, dar și nivelul total de înțelegere, la nivel de clasă. 

 Acest tip de formulare online, fiind asemănătoare diferitelor sondaje efectuate în mediul virtual de o 
multitudine de entități, sunt familiare elevilor din activitatea lor cotidiană de pe internet, asigurând astfel o 
deschidere din partea acestora privind completarea lor. Ele oferă astfel un instrument plăcut de realizare a 
evaluării informale. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ELENA MOGOZSAN 

 
 Prin toate platformele și toate aplicațiile disponibile acum online, drumul este foarte larg deschis 

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

 Din experiența actuală am inteles 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 mai multe 
opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este magnifica. Dar nu trebuie 
sa pierdem din vedere natura academică a misiunii, adica, ce au învățat elevii să facă? 

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

Câteva din el ear 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. 

– 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, 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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EVALUAREA IN ON LINE 

 
PROF. MOISESCU MIHAELA  

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VALEA MARE PRAVAT 
 
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.  

Din metodele moderne, 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.  

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. 
 
 
 
 
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, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scola
re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 
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EVALUAREA ON-LINE ÎN CONDIŢIILE ACTUALE 

 
PROF. INV. PRIMAR- MOISI MIRELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRI MOR” 

NUŞFALĂU- SĂLAJ 
 
 Învăţământul românesc are în vedere pregătirea unui om capabil să vină în întâmpinarea nevoii de 

schimbare, capabil să anticipeze, să o dorească, ba chiar să se pregătească pentru ea. Această schimbare, 
despre care tot vorbeam si încercam să-i pregătim pe copii pentru a-i face faţă, consider că a venit prea 
devreme. Schimbarea este această situaţie dificilă de pandemie în care ne aflăm. Chiar dacă a venit această 
schimbare mai devreme decât ne aşteptam, am constatat că suntem destul de pregătiţi să ne adaptăm situaţiei 
actuale. 

 Astfel că, noi, cei trei factori educational, triada educaţională, continua procesul de predare-învăţare-
evaluare on-line. Procesul didactic pentru a avea eficienţă, este essential ca cele trei componente să fie 
prezente în egală măsură. 

 Integrată ca o componentă esențială a spiralei educației, alături de predare - învățare, evaluarea 
procesului de învățământ constituie o activitate de colectare, organizare și interpretare a datelor privind 
efectele binomului învățător - elev cu scopul de a eficientiza întregul sistem educational. Esența evaluării 
este cunoașterea efectelor activității desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, activitatea să fie 
ameliorată în timp 

 În cadrul procesului de învăţământ activităţile de predare-învăţare-evaluare constituie elemente 
importante care se află într-o strânsă legătură. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre ele 
influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în  

lanţ care presupune revenirile şi revizuirile necesare. De aceea predarea-învăţarea-evaluarea trebuie 
proiectate unitar, în acelaşi timp.  

 Pentru realizarea unei evaluări unitare este necesară elaborarea unei strategii, a unui ansamblu de 
criterii, modalităţi şi instrumente de evaluare, a unor practici de desfăşurare a programelor de evaluare, care 
să genereze o experienţă a gestionării timpului de învăţare, care să creeze legături de parteneriat cu mediul 
social . 

 Caracteristici ale conceptului de evaluare: 
* evaluarea şcolară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine; 
* evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia; 
* evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elev: a făcut progrese sau nu? 
* evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său; 
* pentru a fi corect învăţătorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil; 
* a evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii utile; 
* evaluarea trebuie să se facă în folosul copilului; ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul 

pentru că ea se adresează unei fiinţe în devenire, în creştere, care n-a încheiat procesul de dezvoltare. 
 Cele trei forme ale evaluării raportate la axa temporală şi anume: evaluarea iniţială, evaluarea 

continuă sau formativă şi evaluarea sumativă sau cumulativă, sunt cunoscute ca moduri de integrare a 
actelor evaluative în procesul didactic  

 Subliniind rolul și însemnătatea evaluării, David Ausubel spunea că “ceea ce influentează cel mai 
mult învătarea sunt cunostintele pe care le posedă elevul la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruţi-
l în consecinţă”. 

 În domeniul evaluării scolare asistăm la tranzitia de la manifestarea ei ca instrument de măsură si 
control la un demers controlat pe învătarea de către elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea si 
autoreglarea cunoasterii. 

 Din perspectiva acestor idei evaluarea școlară trebuie să devină dinamică, centrată pe procesele 
mentale ale elevului, să formeze autoreglarea, autoreflecția, să înlocuiască acea reflecție statică, bazată pe 
control, examinare, sanctiune. În acest fel se poate ajunge la învățarea asistată de evaluare.  
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 Evaluarea poate fi practicată în forme elastice şi diverse, ea devenind câmpul fertil de manifestare a 
ingeniozităţii didactice. Acum e momentul să dăm frâu liber creativităţii noastre didactice în conceperea 
diferitelor forme de evaluare on-line, folosind diferite aplicații digitale cum ar fi learning.app, wordwall, 
Kahoot, Qizziz. Acestea le folosesc cu mare succes la clasa mea, clasa I, concepand diferite tipuri de 
evaluari cu itemi preponderent obiectivi si semiobiectivi, cu ajutorul acestor aplicații. 

 Menționez etapele de realizare ale unui test de evaluare on-line. 
• Crearea testului cu diferite aplicatii pe care le-am menșionat mai sus 
– specificarea întrebărilor şi răspunsurilor 
• Încărcarea testului pe server (upload)- in cazul nostru pe platforma Google Classroom 
• Accesarea testului de către elevi 
• Susţinerea testului 
• Vizualizarea punctajului 
• Memorarea punctajelor pe server 
 În concluzie apreciem că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor formelor de 

evaluare deoarece folosite corect şi la momentul potrivit vor duce la reuşita şcolară a elevilor la mulţumirea 
sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor. 

 Deci, evaluarea are o importanţă deosebită în ameliorarea şi optimizarea actului de învăţare, a 
procesului instructiv-educativ. 
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INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
PROF. INV. PREȘC.: MOLDOVAN IONELA 

G.P.P.N. NR. 1, TÂRGU NEAMȚ 
 
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. 

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.  

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a 
preșcol arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 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/  

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/ 

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 
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 
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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 . 

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. https://quizizz.com/admin . 

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 SI TEHNICI DE EVALUARE 

 IN INVATAMANTUL ONLINE 
SCOALA GIMNAZIALA IERNUT 

AN SCOLAR 2020-2021 
 

 PROFESOR, MOLDOVAN MONICA 
 
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.  

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 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.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. MOLEA VIORICA-ANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETER THAL RÂŞNOV,  
JUD. BRAŞOV 

 
Prin predare transmitem conținut către elev. Predarea eficientă nu se rezumă la un proces 

unidirecțional, ci la interacțiunea profesor-elev, prin care se testează capacitatea elevului de a reține, 
înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. În predarea online este mai mult 
decât necesară interactivitatea, finalizată cu o evaluare nu pe bază de note, ci este mai mult o formă de 
autoevaluare a procesului educațional în sine. 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, cade atât în responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent 
de nivelul de studii. Întot deauna profesorul, trebuie să răspundă la întrebarea demotivațională „de ce 
trebuie să învăț asta…”. Răspunsul îl oferim în predare.  

Evaluarea este încununarea acţiunilor de predare – învăţare, ce cade 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. Rolul evaluării decurge din 
funcţiile acesteia şi ea 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 cuprinde următoarele etape: 
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 este asocierea rezultatelor cu scări de notare și acordarea 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. 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
Evaluarea iniţială are ca scop identificarea nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de 

cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, pentru asigurarea premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa 
imediat următoare. Ea “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea 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, necesare integrării 
în activitatea următoare. În lecţiile online pentru a îndeplini cât mai bine cu putinţă scopul şi rolul acestei 
evaluări am utilizat platforma Wordwall din care am selectat instrumente ca: Cuvântul lipsă, Adevărat sau 
fals, Potriveşte; Padlet, Mentimeter. 

Evaluarea formativă are scopul de a urmări dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse, de a 
permite continuarea demersului pedagogic spre obiective mai complexe; de a identifica situaţiile în care 
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elevul întâmpină o dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze, atât pe el cât şi pe profesor. Se face pe 
parcursul învăţării, fiind frecventă, la sfârşitul fiecărei unităţi de studiu. Ea vizează cunoştinţele, 
competenţele şi metodologiile în raport cu o normă prestabilită, dar şi cu o sarcină mai complexă de învăţări 
ulterioare despre care elevul îşi face o reprezentare. În lecţiile online, pe platforma G-Suite, prin aplicaţia 
Google Meet am putut realiza evaluarea formativă la fiecare lecţie de predare-învăţare, obţinând live 
răspunsurile elevilor. Padlet este o platformă de colaborare online, unde am creat împreună cu elevii 
table cu post-it-uri virtuale, imagini, link-uri și documente. Pentru o evaluare formativă am adunat 
răspunsurile elevilor și am oferit feedback individual, urmărind astfel progresul, ce au învăţat, ce mai 
au de învăţat în urma lecţiei predate. Wordwall prin joculețe simple de potrivire a cuvintelor, puzzle-
uri, quiz-uri care au susținut învățarea. 

 Evaluarea sumativă stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse, comparând 
performanţele manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate. Ca şi aşezare în timp, este finală şi de 
regulă externă, având loc după învăţare şi regrupează mai multe unităţi de studiu, face bilanţul. Ea 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. Am realizat-
o cu ajutorul instrumentului Google Forms. Rapoartele care au rezultat în urma aplicării lor au scos la iveală 
faptul că elevii au fost atraşi de acest mod de evaluare. De asemenea „jocul” de tip Kahoot a determinat 
elevii să aibă în vedere o mai bună organizare a timpului, factor esenţial pentru o materie care îşi 
măsoară achiziţiile printr-un examen. 

BIBLIOGRAFIE: 
1.Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010. 
2.www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Ca

bac.doc 
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METODE ŞI TEHNICI INTERACTIVE DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MORAR DIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN SLAVICI” ȘIRIA-STRCTURA GRĂDINIȚA 

PN GALȘA 
  
„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) 

 
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. Una din provocările 
societăţii contemporane este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea informală şi 
cea nonformală pentru adaptarea la noul sistem de desfăşurare a cursurilor, sub formă online. Sistemul 
şcolar, ca subsistem al macrosistemului de educaţie, prin oferta sa educativă contribuie la dezvoltarea, 
formarea şi evoluţia personalităţii copilului, respectiv tânărului. Problematica evaluării este şi va fi unul 
dintre cele mai discutate subiecte în literatura pedagogică, cu atât mai mult fiind o problemă, deoarece în 
această perioadă preşcolarul ia legatura cu educatoarea doar prin intermediul internetului, asftel putem 
identifica o evaluare defectuoasă. Deşi la nivel conceptual există o unitate a punctelor de vedere privind 
rolul evaluării, formelor de evaluare, strategiilor de evaluare şi metodelor de evaluare, la nivelul practicii 
intervine o limitare a evaluării determinată de modul de desfăşurare a activităţilor instructiv-educative. 
Evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate acţiunile umane; la nivel educaţional ea nu mai este 
un act final al învăţării, ci se integrează organic în procesul de învăţare, creând relaţii interactive şi circulare. 

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 preşcolarilor. Randamentul școlar include 
evaluarea rezultatelor obținute sub toate laturile personalității copilului, ca si ale întregului proces 
instructiv–educativ al instituției școlare, inclusiv eficiența pregătirii și învățământului în plan social. 
Randamentul școlar privește succesele şi insuccesele școlare. 

Preşcolarul, în timp ce învaţă, efectuează repetate procese de valorizare şi de apreciere critică care-i 
servesc ca bază pentru luarea deciziilor orientative în propria-i formare şi dezvoltare. La nivelul procesului 
de învăţământ interesează nu numai desfăşurarea evaluării didactice ci şi formarea şi dezvoltarea capacităţii 
elevilor de autoevaluare. Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi 
informații în domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut 
posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul 
didactic. Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 
observa 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 atat de la copil, cât și de la cadrul 
didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma de educație dirijată pentru preșcolar.  

Evaluarea este o componentă a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor 
activităţii desfăşurate atât în modul fizic, cât şi online, în vederea optimizării ei, pe baza colectării, 
organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. Se remarcă o 
tranziţie de la problematica preciziei, garantată prin măsurare, la o problematică a raportării calitative, prin 
luarea în consideraţie a fundamentelor formării preşcolarului şi o orientare spre modalităţi care favorizează 
dezvoltarea autonomiei acestuia. 

De-a lungul timpului au fost numeroase polemici în legătură cu gradul de obiectivitate şi de precizie 
al metodelor de evaluare.Utilizarea exclusivă a uneia sau alteia dintre metodele cunoscute are adepţi pro şi 
contra. În practică, îmbinarea lor reprezintă soluţia cea mai bună. Strategiile moderne de evaluare urmăresc 
să accentueze dimensiunea acţiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a 
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demonstra ceea ce ştiu ca ansamblu de cunoştinţe, dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, 
abilităţi, competenţe). Acestea sunt: proiectul; portofoliul; fişa pentru activitatea personală a elevului; 
hărţile conceptuale; jurnalul reflexiv; investigaţia; interviul; înregistrări audio şi/sau video şi fotografiile. 
Titpuri de metode interactive de evaluare în învăţământul online: 

1.Portofoliul îl ajută pe preşcolar să se autoevalueze. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a 
copilului, prin care cadul didactic poate să-i urmărească progresul de.a lungul perioadei online, la revenirea 
acestuia în mediul grădiniţei fizice, de-a lungul unui interval de mai lung de timp. La începutul demersului 
educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesităţilor educabilului de învăţare pentru a stabili obiectivele 
şi criteriile de evaluare. 

Portofoliul cuprinde: sumarul; lucrările pe care le face copilul individual proiecte şi experimente; 
temele de zi de zi; probleme rezolvate; teste şi lucrări semestriale; chestionare de atitudini; fotografii care 
reflectă activitatea desfăşurată de educabil individual peparcursul perioadei; alte materiale, hărţi cognitive, 
contribuţii la activitate care reflectă participarea preşcolarului la derularea şi soluţionarea temei date; 
viitoare obiective pornind de la realizările curente ale preşcolarului, pe baza intereselor şi a progreselor 
înregistrate; comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic, ale altor grupuri de învăţare şi/sau ale 
altor părţi interesate, de exemplu părinţii. 

Tipuri de portofolii: Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde cele 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 
reprezintă un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs, poate să includă şi alte elemente către care se 
îndreaptă interesul copilului şi pe care doreşte să le aprofundeze. Această metodă alternativă de evaluare 
oferă fiecarui educabil posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de 
lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. Scopul nu este neaparat cel al evaluării ci mai ales cel de 
stimulare a învăţării, prin directa implicare a participantilor la activitate. Elevii reflectă continuu asupra a 
ceea ce învaţă, existând o permanentă corelaţie cu obiectivele. Îndrumătorul trebuie să fie deschis şi să 
sprijine căutările copiilor. 

2.Proiectul. Începe prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru – eventual şi prin începerea 
rezolvării acesteia – se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni. Preşcolarul are permanente 
consultări cu educatoarea, prin intermediul părintelui, transmiţând informaţiile prin canal de comunicare 
online. Proiectul se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor 
obţinute şi dacă este cazul, a aplicaţiei realizate. Proiectul este o formă activă, participativă care presupune 
şi încurajează transferul de cunoştinţe, capacităţi, facilitează şi solicită abordările interdisciplinare, şi 
consolidarea abilităţilor sociale ale educabililor. Este deosebit de util atunci când profesorul urmăreşte 
accentuarea caracterului practic/aplicativ al învăţării şi apropierea între discursul teoretic şi experienţa de 
viaţă a preşcolarilor, mai ales în condiţiile desfăşurării activitităţilor în mediul online, învătământ online. 

Avantajele folosirii acestei metode: oferă şansa de a analiza în ce măsură preşcolarului foloseşte 
adecvat cunoştinţele, instumentele, materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse; este o metodă 
alternativă de evaluare care scoate atât educabilii, cât şi cadrul didactic din rutina zilnică; pune copiii în 
situaţia de a acţiona şi a rezolva sarcini în mod individual, autotestându-şi capacităţile cognitive, sociale şi 
practice. Criteriile de apreciere pot fi negociate, însă de cele maimulte ori fiin stabilite dinainte. Evaluarea 
proiectului presupune din partea profesorului multă atenţie, deoarece trebuie să asiste elevul/grupul de elevi 
pe durata derulării lui, consiliindu-i şi încurajându-i în demersurile întreprinse astfel: 

• să-i îndemne să reflecte asupra activităţii, asupra achiziţiilor realizate(cunoştinţe, aptitudini, 
atitudini, experienţe); 

• să-şi autoevalueze activitatea şi progresul; 
• să discute dificultăţile, aspectele care îi nemulţumesc sau pe care le consideră insuficient realizate. 
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 fizic, cât şi online, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
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EVALUAREA LOGOPEDICA ONLINE 
 

MORAR IOANA OCTAVIA 
PROFESOR LOGOPED, CJRAE CLUJ 

 
• I se prezintă copilului o imagine. 
 

 
Imagine preluata: https://my-poze.web.app/poze-reale-toamna.html 
 
• Evaluarea a vocii: Descrie ce vezi în imagine! 
 
• Evaluarea capacităţii de orientare temporală: 
- Ce anotimp crezi că este prezentat în imagine? 
- De unde ştii că este toamnă?  
- Ce anotimp urmează?  
- Ce anotimp a trecut? 
 
• Evaluarea structurii logico-gramaticale şi a respiraţiei: Ce schimbări mai au loc în natură în 

anotimpul toamna? (conversaţie pe temă dată)  
• Evaluarea vocabularului 
- În parc este lumină, dar într-un beci este ….. 
- Mă duc în parc să mă joc ziua, iar la culcare când e ……. 
- La începutul toamnei este cald, dar iarna este …… 
- Aleea e uscată, iar dacă plouă e ……. 
 
• Evaluarea cunoaşterii culorilor: Ce culoare are iarba? Dar banca? Dar frunzele? Dar cerul? 
 
• Evaluarea capacităţii de orientare spaţială: În care parte a aleii se află banca? 
 
• Evaluarea auzului fonematic: 
- E la fel: TOAMNA – DOAMNA? 
- Cu ce sunete încep cele două cuvinte? 
- Spune cu ce sunet încep cuvintele: alee, umbră, frunze, roşu, bancă, copac. 
- Se aude sunetul R în cuvintele: roşu, parc, alee, maro? 
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• Evaluarea ritmului - Picăturile de ploaie cad pe asfalt:  
 pic ________pic_______pic__pic__pic  
(logopedul va bate sub tăblia mesei, iar copilul va imita bătăile, respectând ritmul) 
 
• Evaluarea motricităţii aparatului fonoarticulator: 
- Cum sună tropăitul cailor pe alee în parc? (desprinderea limbii cu putere de cerul gurii: clo-cla, 

clo-cla) 
- Hai să ne mirăm cât de frumoasă este toamna: ridicăm sprâncenele, rotunjim gura şi rostim: Oooo! 
- Ne supărăm pentru că plouă: încruntăm sprâncenele. 
- Zâmbim, apoi trimitem pupic rândunelelor care pleacă în ţările calde: mişcări de întindere şi 

ţuguiere a buzelor. 
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 PORTOFOLIUL – JURNAL SAU EVALUAREA INIȚIALĂ – POVESTE DE 

CĂLĂTORIE 
 

PROF. INV. PRIMAR MORAR MIRELA – SANDA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”NICOLAE TITULESCU”, CLUJ-NAPOCA 

 
 În fiecare an, începutul școlii aduce cu sine noi emoții și provocări, atât pentru învățăcei și părinții 

lor, cât și pentru dascăli. Anul acesta a fost unul deosebit din toate punctele de vedere, diferit de oricare an 
din existența noastră de până acum. Cu toții a trebuit să facem față unor sentimente ca teama, înstrăinarea, 
dorul și incertitudinea. În calitate de profesori, a fost necesar să ne acomodăm nu doar rigorilor predării de 
acasă, adică schimbării locului de desfășurare a activității profesionale, ci și să ne modificăm radical 
metodele și tehncile de învățare-predare-evaluare. Acest proces al schimbării prin care am fost nevoiți să 
trecem nu este nici pe departe încheiat, tranziția înspre școala digitală, cu avantajele și dezavantajele ei, 
fiind încă în plin proces. Am înțeles în perioada recentă, probabil mai bine ca niciodată, ce înseamnă să 
schimbi lucrurile din mers, să te adaptezi pe loc și să experimentezi la nesfârșit noi și noi strategii de a 
ajunge cu mesajul la mintea și la sufletului elevului. Practic ne-am reinventat ca dascăli, am scos din joben 
iepurele alb al transmiterii informațiilor pe calea undelor, dar și pe cel al evaluării complementare, al testării 
cunoștințelor prin alte metode decât cele clasice. 

 Doar timpul va demonstra dacă am făcut suficiente eforturi pentru a ne plia pe noua realitate și dacă 
am reușit să echivalăm educația pe care eram obișnuiți să o facem din sala de clasa cu educația din fața 
computerului. Cert este însă că trebuie să ne ajutăm, trebuie să facem schimb de bune practici, să împărtășim 
metode și tehnici care s-au dovedit a fi de succes, să punem umărul la acest efort uriaș de a continua să 
formăm oameni în condiții cu totul și cu totul excepționale. 

 În ceea ce privește evaluarea, componentă organică a procesului de învățare, trebuie amintite ab 
initio câteva dintre rosturile ei fundamentale. Printre acestea se numără funcția diagnostică, funcția 
prognostică, funcția de certificare, de selecție, funcția motivațională, dar și funcțiile de orientare școlară și 
profesională. Pentru învățământul primar și nu numai, de foarte multe ori probele scrise sunt preferate, fiind 
extrem de practice, iar avantajele lor imposibil de ignorat. Dintre calitățile probelor scrise amintim: 
economia de timp, acoperirea unitară ca volum și profunzime a conținutului evaluat, posibilitatea 
profesorului de a emite judecăți de valoare mult mai obiective, întemeiate pe existența unor criterii de 
evaluare specificate și prestabilite, posibilitatea elevilor de a-și formula răspunsurile independent, dar și 
diminuarea pentru aceștia a stărilor tensionale, de stres, ce pot avea un impact negativ asupra performanțelor 
lor. În actualul context epidemiologic, care a forțat în majoritatea cazurilor mutarea școlii în online, probele 
scrise au pierdut teren, profesorii aflându-se deseori în imposibilitatea de a aplica testul scris ca metodă de 
evaluare și notare.  

 Astfel, recomandăm ca metodă alternativă de verificare a cunoștințelor elevilor de la ciclul primar 
portofoliul. Metodă complementară de evaluare, acesta a pătruns relativ recent în teoria și practica școlară 
de la noi din țară. S-a impus însă din nevoia promovării unei metode de evaluare flexibile, complexe, 
integratoare, ca o alternativă viabilă la modalitățile tradiționale de evaluare. Portofoliul poate oferi o 
imagine completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul intervalului de timp pentru care a fost 
proiectat, prin raportarea la criteriile formulate în momentul proiectării. Deși în general se încadrează într-
o evaluare sumativă, furnizând informații privind evoluția și progresele înregistrate de elev în timp, 
considerăm că pentru situația în care ne află, portofoliul poate constitui o alternativă viabilă la evaluarea 
inițială clasică.  

 Etapele obișnuite ale realizării portofoliului sunt: indicarea de către profesor a activităților 
componente, a termenelor de control și a sistemului de evaluare și notare, transmiterea de către părinți a 
unor aprecieri pozitive pe parcursul realizării portofoliului și evaluarea portofoliului. În situația actuală, 
considerăm oportună realizarea de către elevi a unui unui portofoliu transdisciplinar, care să reunească, sub 
forma unui Jurnal de călătorie, experiențele cunoașterii care i-au marcat trecerea prin anul școlar 
precedent. Astfel, la solicitarea profesorului, într-un timp stabilit, elevul va atașa portofoliului său câte o 
temă preferată, de la fiecare materie, studiată în anul școlar trecut, detaliind principalele elemente de 
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conținut studiate la clasă sau online, cu ajutorul profesorului și a instrumentelor de care acesta s-a folosit 
în momentul predării. Profesorul va apreci și va nota cele mai reușite portofolii-jurnal, expunând anumite 
scheme, desene sau compuneri într-o galerie virtuală, accesibilă tuturor factorilor implicați în procesul 
educativ.  

 Considerăm că o parte din stresul cauzat în mod obișnuit de evaluarea inițială clasică va fi substituit 
de plăcerea produsă de libertatea de alegere și de creație a elevilor. Aceștia își pot pune în valoare punctele 
forte, etalându-și cunoștințele și deprinderile dobândite, fără teama de a da greș. Având la dispoziție o 
perioadă mai lungă de timp, de două sau trei săptămâni, elevii pot studia caietele și manualele din care au 
învățat în anul școlar precedent, pentru a-și reaminti și pentru a aprofunda anumite teme, noțiuni și concepte. 
Efectul unei astfel de recapitulări gestionate de elev însuși va fi extrem de benefic și de durată. Desigur, în 
evaluarea finală a portofoliului, profesorul trebuie să se asigure că acesta a fost realizat de către elev și nu 
de către altcineva, să arhiveze anumite portofolii pentru realizarea de comparații între generații, să ceară 
elevilor să-și facă autoevaluarea portofoliilor și să informeze părinții asupra rezultatelor obținute. 
Observând recurența unor teme și absența altora, profesorul poate să genereze strategii ameliorative, de 
corectare și îmbunătățire a modului în care expune, explică și insistă asupra anumitor conținuturi din 
programa școlară. 

 În concluzie, în contextul actual, jalonat de distanțarea fizică și de nevoia de a susține orele din fața 
calculatorului, se impune găsirea unor soluții inovatoare de predare-evaluare, dar și adaptarea unor tehnici 
și strategii folosite deja, dar utilizate sub o altă formă sau cu un alt scop, toate acestea în beneficul 
principalilor actori ai procesului de învățare: elevii noștri. 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
MORARIU MIHAELA ELENA 

GRADINIȚA CU P. P. ,,PITICOT” CAMPENI / ALBA 
 
 Instrumentele online 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.  

 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. 

 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 
oameni din 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. 

 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-un 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.  
 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. 

 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. 
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 

 
PROF. INV. PRIMAR: MORCOZAN CLAUDIA 

SCOALA ANTON PANN, RM. VALCEA 
 
 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)? 
• 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 studenți. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII DE EVALUARE ONLINE LA 

GEOGRAFIE 
 

PROF. LUMINIȚA MOROȘANU 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACAU 

 
Evaluarea online este o provocare pentru orice cadru didactic. Testul tradițional, clasic, pe hârtie, este 

înlocuit cu un test în sistem online, în mare parte test grilă, sau în totalitate, iar controlul asupra modului în 
care elevii îl completează fără a utiliza surse de informare este foarte redus. 

Consider că pentru evaluarea online este benefică evaluarea formativă la ore, cu subiecte 
asemănătoare cu cele pe care le vor primi elevii, cu imagini, hărți, exerciții, aplicații, întrebări 
problematizante. 

Nu sunt adepta controlului excesiv asupra a aceea ce fac elevii în timpul testului online. Consider că 
și căutarea în diverse surse de informare a răspunsurilor corecte sau a unor informații ajutătoare este 
benefică, le asigură formarea unor competențe, îi stimulează să caute și să identifice răspunsurile corecte. 

În testele de evaluare sumativă pe care le-am creat pentru fiecare capitol din materia claselor IX-XII 
la geografie am urmărit formarea competențelor prevăzute de programele școlare dar și posibilitatea 
elevilor de a dobândi cunoștințe și informații utilizând gândirea, înțelegerea, logica, memoria vizuală. 

Testul pe care l-am dat elevilor la sfârșitul primului capitol din manualul de clasa a IX-a s-a bazat pe 
lecțiile de geografie în care am inserat filme, imagini, fotografii, simulări ale unor fenomene din 
univers:sistemul solar, mișcările Pământului, nebuloase, galaxii, planete, desene, ș.a. 

Am inclus elemente de recunoaștere a unor fotografii ale sistemului solar, ale celor patru momente 
ale mișcării de revoluție, caracterizarea unei planete și a Lunii, precizarea imaginii care reprezintă o 
proprietate fizică a Terrei, calcularea orei pe Glob în patru localități știind cât este ora în a cincea localitate, 
identificarea urmărilor mișcărilor Pământului, de rotație/de revoluție, sau a definițiilor corecte ale corpurilor 
cosmice studiate. 

Notele obținute de elevi au fost cuprinse în intervalul 4, 50-10 ceea ce înseamnă că testul a fost bine 
realizat iar posibilitatea elevilor de a copia a fost redusă. 

Elevii care s-au remarcat la ore, care au fost atenți la explicații, care au răspuns în permanență la 
întrebările profesorului au luat note peste 8. 

Având în vedere că online-ul va face parte din viața noastră încă o perioadă destul de mare de timp 
conceperea testelor formative și sumative sunt o provocare pentru orice cadru didactic, dar geografia are 
un specific aparte, deoarece atât lecțiile cât și testele+fișele de lucru pot fi animate prin inserare de simulări, 
părți din filme științifice, filme de pe You Tube, materiale de pe CD-uri, fotografii, link-uri, desene, hărți. 

Conceperea subiectelor sub formă de eseu, explicație, exprimarea părerii personale asupra unui 
fenomen geografic local, fac ca testele online să fie interesante, formative iar evaluarea poate fi obiectivă 
într-o măsură destul de mare. 
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 VALORIFICAREA DIDACTICĂ A LIRICII POPULARE ROMÂNEȘTI  

 
 PROF. MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24, GALAȚI  
  

Predarea literaturii în gimnaziu reprezintă un proces didactic complex, respectându-se anumite 
principii didactico-pedagogice care îşi găsesc reflectarea în anumite documente oficiale: planul de 
învăţământ, programa şcolară, manualul de Limba şi literatura română. De asemenea, un rol important îl 
au metodele tradiţionale şi moderne, dar şi procedeele didactice. Am ales această temă din dorinţa de a 
înţelege mai în profunzime valorificarea didactică a liricii populare româneşti. 

Argumentul cel mai plauzibil are la bază trei motive principale: în primul rând, nostalgia faţă de anii 
copilăriei, când tot ce exista de la moşii şi strămoşii noştri era sfânt şi păstrat fără vreo obiecţie; apoi, 
regretul că treptat tot ce a dăinuit începe să fie înghiţit de negura vremurilor, şi, în al treilea rând, dorinţa 
de a reveni la matcă, de a perpetua tot ce ne-au lăsat ai noştri şi de a le transmite generaţiilor următoare. 

Datinile noastre nu sunt doar urme ale unei tradiţii străvechi, ci constituie mărturii de viaţă creştină 
neîntreruptă, înscrise în sufletul veşnic al poporului. Cultivarea lor în sufletul poporului român ne poartă 
către sensuri adânci ale credinţei noastre strămoşeşti şi fac dovada unităţii spirituale dintre toţi românii. 
Literatura ca disciplină şcolară, cuprinde, pe lângă o suită de opere şi repere teoretice. Acestea alcătuiesc 
instrumentele auxiliare necesare procesului receptării literar-artistice. 

Literatura populară este o parte semnificativă a folclorului românesc, care înseamnă totalitatea 
producţiilor înţelepciunii unui popor (artistice, literare, muzicale, plastic, coregrafice, dramatice), create şi 
transmise prin cuvânt şi practice de către popor.Literatura populară reprezintă prima etapă, cu rădăcini 
îndepărtate şi greu de precizat, a creaţiilor literare ale unui popor.  

Folclorul face parte din cultura naţională şi defineşte spiritual unui popor. Folclorul constituie ,,într-
un fel, prin rădăcinile sale arhaice, preistoria literară, muzicală şi coregrafică a unui popor. Importanţa i 
se dezvăluie mai pregnant de îndată ce se păşeşte la determinarea originilor literaturilor europene” 

.Cercetarea folclorului înseamnă implicit şi cercetarea începuturilor, deoarece înaintea creaţiei scrise 
literare şi muzicale a existat creaţia orală a celor mai mulţi, perpetuată din veac în veac şi adaptată mereu 
împrejurărilor. Folclorul constituie într-un fel, în rădăcinile sale arhaice, preistoria literară, muzicală şi 
coregrafică a unui popor. Importanţa i se dezvăluie mai pregnant de îndată ce se păşeşte la determinarea 
originilor literaturilor europene. 

Etnografia are ca obiect de studiu şi arie de cuprindere ansamblul faptelor şi fenomenelor culturii şi 
civilizaţiei de factură popular-tradiţională, fapte şi fenomene care ,,se exprimă printr-o suită de manifestări 
complexe şi într-o desfăşurare sincretică însumând mai multe paliere, fiecare palier la fel de important, cu 
locul şi cu rostul lui definitoriu în construirea imaginii integrale şi a înţelesurilor de profunzime.”9 

Etnografia clasică, descriptivă a inclus tot ceea ce ţine de organizarea practică a vieţii individului, a 
grupurilor şi colectivităţilor săteşti în special, dar se adaugă şi relaţiile sociale şi economice. Specialiştii au 
ataşat etnografiei şi fapte. Fenomene sau manifestări ale celorlalte discipline etnografice, altele decât 
folcloristica cu ramurile ei. ,,Etnografia a fost văduvită de conţinutul ei etnologic, integrator, devenind o 
ştiinţă strict specializată, cu un obiect de cercetare îngust până la limita admisibilă.”10 

Principiile de abordare a faptului sau fenomenului etnografic obligă, în acelaşi timp, la anumite 
precizări, una se refera la situarea obligatorie în timp şi spaţiu a documentului cercetat. Trebuie să pornim 
de la realitate, fiecare fapt etnofolcloric apare la un moment dat, cunoaşte o anume evoluţie în timp, atinge 
un moment de vârf, apoi începe să decadă, pierzându-şi importanţa semnificaţiile originare, iar cu timpul 
iese din uz şi dispare. Ele fac parte din arhiva documentar - istorică a culturii tradiţionale. 

 ,,Satul şi oraşul s-au aflat dintotdeauna într-o relaţie organică, interdependenţă, manifestându-se şi 
evoluând în aceeaşi direcţie deşi, poate, nu întotdeauna în acelaşi ritm. S-au sprijinit reciproc, au făcut 
permanent schimb de bunuri, inclusiv de valori din zona civilizaţiei şi a culturii. Satul şi oraşul sunt două 
componente ale uneia şi aceleaşi unităţi, creând şi împărtăşind aceleaşi valori. Etnografia urbană, alături 

9 Constantin Gh. Radu, Neculai N. Mafiei, Dăneşti, Etnografie şi folclor, Bucureşti, 1980, p. 160-161. 
10 Alexandru Dobre, Etnologie şi folclor românesc, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2008, p.  
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şi împreună cu etnografia rurală, se constituie astfel în două părţi complementare ale etnologiei 
generale.”11 

„Toate datele oferite de materialul folcloric cules arată că cele mai vechi creaţii literare populare s-
au păstrat în folclorul obiceiurilor, şi mai cu seamă al obiceiurilor legate de muncile de peste an”.12 

Obiceiurile calendaristice sau de peste an sunt legate de organizarea ciclică a timpului care, la nivel 
conceptual, asimilează reprezentări despre periodicitatea casnică sau vegetală. 

Fiecare etapă importantă a ciclului este marcată prin obiceiuri caracteristice, obiceiuri care corespund 
etapei respective a muncilor agricole, dar şi obiceiuri care oglindesc bunăstarea şi fericirea omului. 

Peste vechea structură naturală a calendarului s-au suprapus date de factură oficială sau religioasă 
care „în raport cu vechile criterii, aveau un caracter oficial. Asemenea suprapuneri au determinat, de 
exemplu, mutarea datei oficiale a Anului Nou în Republica Romană, la 1 Ianuarie, legat de prelucrarea 
funcţiei de către noii proconsuli”.13 

Până în urmă cu trei secole, la nivel popular Anul Nou se serba la începutul primăverii. El coincidea 
cu debutul unui nou ciclu agrar. Sistemul obiceiurilor calendaristice este dominat de o viziune agrară asupra 
timpului şi a existenţei, de o organizare ritmică a activităţii productive, de relaţia nemijlocită om-natură. 
Omul trebuie să facă tot lucrul la rândul şi la timpul său. 

Poporul român – ca şi alte popoare de altfel – a avut de-a lungul timpului şi, în parte, mai continuă să 
aibă şi astăzi un ansamblu de sărbători şi de obiceiuri extraordinar de bogat şi de diversificat, cu o vechime 
menţionabilă, cu stratificări în timp ce evidenţiază evoluţia mentalului individual şi de grup comunitar sau 
colectiv până către zilele noastre. 

„Toate datele oferite de materialul folcloric cules arată că cele mai vechi creaţii literare populare s-
au păstrat în folclorul obiceiurilor, şi mai cu seamă al obiceiurilor legate de muncile de peste an”.14 

Obiceiurile calendaristice sau de peste an sunt legate de organizarea ciclică a timpului care, la nivel 
conceptual, asimlează reprezentări despre periodicitatea casnică sau vegetală. 

Fiecare etapă importantă a ciclului este marcată prin obiceiuri caracteristice, obiceiuri care corespund 
etapei respective a muncilor agricole, dar şi obiceiuri care oglindesc bunăstarea şi fericirea omului. 

Peste vechea structură naturală a calendarului s-au suprapus date de factură oficială sau religioasă 
care „în raport cu vechile criterii, aveau un caracter oficial. Asemenea suprapuneri au determinat, de 
exemplu, mutarea datei oficiale a Anului Nou în Republica Romană, la 1 Ianuarie, legat de prelucrarea 
funcţiei de către noii proconsuli”.15 

Până în urmă cu trei secole, la nivel popular Anul Nou se serba la începutul primăverii. El coincidea 
cu debutul unui nou ciclu agrar. Sistemul obiceiurilor calendaristice este dominat de o viziune agrară asupra 
timpului şi a existenţei, de o organizare ritmică a activităţii productive, de relaţia nemijlocită om-natură. 
Omul trebuie să facă tot lucrul la rândul şi la timpul său. 
  

11 Constantin Gh. Radu, Neculai N. Mafiei, Dăneşti, Etnografie şi folclor, p. 162. 
12 Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Sărbători şi obiceiuri, vol. IV, Moldova, Bucureşti, 2004, p. 15-16. 
13 Pavel Ruxăndoiu, Folclorul literar în contextul culturii populare româneşti; Editura Grai şi Suflet, Cultura Naţională, Bucureşti, 
2001, pagina 220. 
14 Istoria literaturii române - Editura Academiei ; Bucureşti; 1964, vol. I, pagina 14-15 
15 Pavel Ruxăndoiu - Folclorul literar în contextul culturii populare româneşti; Editura Grai şi Suflet, Cultura Naţională, Bucureşti, 
2001, pagina 220. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. INV. PRESC. MOTU ALINA 

 GRADINITA PN 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. 
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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 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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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF. MOZA DIANA MIRUNA 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,FELIX” SINMARTIN 
 
Învățământul online, un concept care până nu demult părea desprins din viitor, este azi un subiect de 

maxim interes pentru întreaga societate, fie că vorbim de cadre didactice, elevi, părinți sau alți beneficiari 
ai educației. Lumea se transformă. Ne aflăm într-un proces continuu de digitalizare; de mai bine de douăzeci 
de ani internetul a schimbat modul în care oamenii comunică, cumpără, socializează și nu în ultimul rând, 
învață. Și tocmai mulțumită internetului, azi, în perioada unei pandemii globale, școala se poate muta și ea 
în mediul online. 

Școala online a adus numeroase impedimente, așa cum este menționat în ,, Școala Online -Elemente 
Pentru Inovarea Educației, Raport de cercetare evaluativă” apărut în luna Mai a anului 2020. Aceste 
impedimente, fie ele de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline 
școlare” pot fi văzute atât ca bariere cât și ca noi oportunități. Oportunitățile sunt numeroase și deschid 
calea spre o altă versiune a învățământului, în special în contextul disciplinelor tehnologice și anume 
modulele aferente specializării Turism și Servicii, asupra cărora se va face referire în lucrarea de față. 

În ceea ce privește barierele, focusându-ne asupra impedimentele pedagogice, pe lângă predarea 
online, un aspect care ridică numeroase semne de întrebare și contradicții este întocmai evaluarea în 
contextul învățământului online. Definită fiind în literatura de specialitate ca activitatea care ,,vizează 
eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către 
elevi în activitatea de învăţare” 16, evaluarea, devine acum un proces didactic complex pentru care sunt 
necesare noi instrumente, diferite de cele clasice și cunoscute până acum în literatura de specialitate. 

Pentru evaluarea rezultatelor învățării în cadrul disciplinelor tehnologice și anumele modulele 
aferente specializării Turism și Servicii, instrumentele sunt numeroase, multe dintre ele pretându-se și altor 
categorii de arii curiculare respectiv discipline, indiferent că vorbim despre o evaluare formativă sau una 
sumativă.Cu toate acestea, pentru a putea veni cu sugestii în ceea ce privește metodele și instrumentele de 
evalure, este intresant de observat platformele utilizate de către elevii țării noastre în perioada în care 
învățământul s-a desfășurat exclusiv online. Astfel, pe baza cerecetării amintite anterior, observăm faptul 
că Google Classroom a fost utilizat în proporție de 41, 5%, aceasta având cea mai mare pondere17, lucru 
care sugerează faptul că principalele instrumente de evaluare care necesită a fi tratate sunt cele puse la 
dispoziție de către platforma Google. 

Unul dintre principalele instrumente de evaluare este testul care poate îmbrăca mai multe forme, de 
la alegerea variantei corecte la completarea spațiilor libere sau seturi de întrebări deschise. Avantajul 
principal al acestor teste este întocmai faptul că sunt scurte și ușor de evaluat, ordinea întrebărilor fiind 
diferită pentru fiecare elev, astfel încât testul să fie unul unic. Acestea sunt ideale pentru măsurarea 
rezultatelor învățării la nivelul clasei. Astfel de teste pot fi distribuite atât în timpul lecției cât și la finalul 
unei unități de învățare pentru a evalua performanța generală a elevilor. Mai mult de atât, testele pot fi 
însoțite de un cronometru astfel încât timpul destinat rezolvării să fie unul limitat care să nu permită elevilor 
consultarea altor surse. Acest tip de test poate fi realizat cu ușurință utilizând instrumentul Google Forms, 
un instrument cu o interfață ușor utilizabilă atât pentru procesul de creare cât și rezolvare. Unicul punct slab 
al acestui instrument este imposibilitatea de a stabili un anumit interval pentru rezolvarea testului. Cu toate 
acestea, există numeroase alte aplicații care oferă aceste oportunități printre care se numără: Questbase sau 
IspringSuite. 

O altă metodă de evaluare, considerată utilă în contextul învățământului online este reprezentată de 
utilizarea întrebărilor deschise, tip eseu, una dintre principalele metode de evaluare calitativă. Acest tip de 
evaluare este unul optim pentru modulele de tipul: Structuri de primire turistică, Calitatea în Turism și 
alimentație deoarece îi determină pe elevi să își folosească creativitatea, având posibilitatea de a-și exprima 
gândurile și sentimentele dar încurajând totodată gândirea critică. Un astfel de exemplu poate consta în 

16 Ioan Nicola-Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, 2002, p.395 
17 https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf, accesat la data de 26.10.2020 
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crearea propriului hotel care, a cărei prezentare, ilustrată în cadrul eseului prezintă factorii care influențează 
calitatea serviciilor hoteliere. Astfel de modalități de evaluare pot fi concretizate de asemenea utilizând 
instrumentul Google Forms sau chiar realizarea unui eseu într-un document propriu care urmează să fie 
încărcat pe platforma/grupul clasei. 

Cea de a III-a modalitate propusă care scoate în evidență abilitatea elevilor de a aplica cunoștințele 
într-o situație din viața reală constă în utilizarea unor instrumente de tipul ,,drag-and drop”. Util în domeniul 
serviciilor, acest tip de exerciții constă în stabilirea unor corespondențe între diverse imagini și text, fiind 
un instrument disponibil de asemenea pe platforma Ispring Suite. Un bun exemplu de utilizare a acestui tip 
de instrument este asocierea tipurilor de camere dintr-o structură de primire turistică cu denumirea eferentă. 

Discuțiile de tip dialog sunt de asemenea utile fiind corespondentele evaluării orale. Acestea se pot 
realiza prin intermediul întâlnirilor de tip ,,meeting”, întâlniri la care participă întreaga clasă, având 
posibilitatea de a se conecta atât video cât și audio. Platformele care pun la dispoziție acest instrument sunt 
numeroase și anume: Zoom, Teams, Google Meeting. 

Un alt tip de instrument de evaluare optim atât pentru clasele primare cât și pentru gimnaziu și liceu 
sunt activitățile tip joc. Un astfel de exemplu de joc poate consta în însărcinarea elevilor de a răspunde la 
un anumit număr de întrebări într-o perioadă de timp și acordarea unor puncte în funcție de răspunsuri 
corecte. Acestea contribuie la promovarea dezvoltării non-cognitive, având posibilitatea de a fi realizate și 
în grup, stimulând de asemenea competențele generate de munca în grup. Două aplicații populare pentru 
crearea unor astfel de jocuri sunt: Quizlet și Kahoot. 

 Învățarea online oferă profesorilor posibilitatea de a-și regândi abordarea evaluării. Aceasta a fost 
întotdeauna una dintre cele mai provocatoare aspecte ale mediului școlar, cu atât mai mult cu cât evaluarea 
în mediul online dă frâu liber creativității profesorilor oferind o larga paletă de instrumente. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF. MOZA ELENA DANIELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 HIDIȘELU DE SUS 
 
În timp ce țările din întreaga lume se află în diferite puncte ale ratelor de infecție cu COVID-19, există 

totodată, în prezent peste 1, 2 miliarde de copii în 18618 de țări afectate de închiderea școlilor din cauza 
pandemiei. Odată cu această schimbare bruscă, din sala de clasă în mediul online, întrebările care se ridică 
și sunt intens mediatizate fac referire la eficiența învățământului online, a modului de predare și nu în 
ultimul timp de evaluare. 

Evaluarea învățării elevilor este o componentă esențială a predării și învățării eficiente în mediul 
online. Astfel, lucrarea de față tratează problematica evaluării online incluzând metode și diferite 
instrumente utile în acest context, în special în rândul claselor primare. Instrumentele de evaluare pe care 
mediul digital le pune la dispoziție permit atât evaluarea formativă cât și cea sumativă. Crearea unor 
activități autentice de evaluare în mediul online este esențială, în acest proces, existând numeroși factori de 
influență spre deosebire de evaluarea clasică efectuată la clasă.Wester University propune o serie de 
instrumente eLearning19 ușor de adaptat și de integrat în cadrul unei evaluări, incluzând numeroase tipuri 
de elemente media care utilizează text, audio, imagini, animație și streaming video. 

O primă metodă considerată optimă în evaluarea învățării în mediul online este reprezentată de 
lucrările scrise, scurte compuneri sau referate având diferite tematici adaptate materiilor de tipul limbii și 
literaturii române, științelor naturii sau culturii civice. Aceste lucrări pot fi repartizate fie individual fie în 
grupuri mici, fiind ulterior prezentate întregii clase pentru primirea unui feed-back de la întreaga clasă. În 
caz contrar, aceasta poate fi și o sarcină de muncă individuală în care elevii trimit lucrările scrise în format 
electronic, fiind astfel o metodă de tipul asincron. 

Spre deosebire de metoda prezentată anterior, o metodă sincron de evaluare poate fi reprezentată de 
discuțiile din cadrul întâlnirilor inițiate online. În acest fel, profesorul pregătește un set de întrebări deschise, 
fiind discutate în cadrul orei și realizând astfel o evaluare orală. Discuții de acest tip pot fi inițiate și în 
cadrul forumurilor și grupurilor de chat,  

O altă metodă poate fi reprezentată de testele clasice, atât pentru o evaluare formativă cât și pentru 
una sumativă. Spre exemplu, testele scurte, dar frecvente pot ajuta profesorul și elevul să urmărească 
progresul de învățare. Un test poate avea între 1-10 întrebări astfel încât să ofere suficiente informații pentru 
un feed-back. În acest context, potriviți sunt itemii tip alegere multiplă sau răspunsuri scurte, recunoașterea 
unor imagini etc. Platforme de tipul Google Forms pun la dispoziție această opțiune. Există însă și platforme 
care oferă notare automată ceea ce contribuie la economisirea timpului profesorilor și oferirea unui feed-
back rapid elevilor. De asemenea, acest instrument este optim și pentru evaluarea sumativă. 

Autoevaluarea, ușor de realizat de către elevi în contextul tipurilor de teste menționate anterior 
reprezintă reflecția unui elev asupra propriei învățări, dezvăluie înțelegerea conceptelor și localizează cu 
precizie lacunele și dificultățile care necesită intervenție. Autoevaluarea este neprețuită în mediile online în 
care nu ajungi să vezi învățarea elevilor în acțiune. 

Trecând la metodele de evaluare alternative, aici, paleta oferită de mediul online este una mult mai 
variată. Proiectele pe baza cărora elevii din clasele primare pot fi evaluați, pot include diverse simulări, 
jocuri de rol sau exerciții de rezolvare a problemelor. Fiind tehnici ce pot fi adaptate fiecărei materii. Mai 
mult de atât, elevii pot fi creativi în realizarea proiectelor, stimulându-se creativitatea în prezentarea 
învățării prin diferite combinații de lucrări, atât audio cât și video sau prezentări. Proiectele individuale pot 
fi și ele transformate în proiecte de grup, folosind abordarea puzzle-ului. În felul acesta pot fi evaluate atât 
abilitățile de muncă în echipă cât și modul de realizare al sarcinilor individuale. În cadrul unui proiect 
comun, elevilor li se va atribui roluri respectiv sarcini diferite pe care să le îmbine pentru obținerea 

18 https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/, accesat la data 
de 03.11.2020 
19 https://elearningtoolkit.uwo.ca/, accesat la data de 04.11.2020 

384

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
https://elearningtoolkit.uwo.ca/


produsului final. Aceste roluri contribuie la asumarea responsabilității elevilor pentru diferite sectoare de 
cercetare sau pentru diferite componente ale produsului final. 

Totalitatea referatelor, proiectelor și lucrărilor pot forma așadar portofoliul digital al elevului. 
Profesorii stabilesc așadar în prealabil ce trebuie inclus în portofoliu, oferind sarcini cât mai diverse și 
stimulând activitățile interdisciplinare. Natura continuă a unui portofoliu de elevi înseamnă că acesta poate 
fi folosit atât ca evaluare formativă, cât și ca sumativă. Astfel, poate fi verificat oricând progresul elevilor 
accesând portofoliul lor și pot fi evaluați în mod oficial la încheierea unei unități de învățare. 

Înțelegem așadar că în acest context, evaluarea poate primi noi valențe. Deși o adevărată provocare, 
atât pentru elevi cât și pentru profesori, procesul de evaluare poate fi regândit, invocând pentru elevi noi 
experiențe simultan cu o nouă viziune asupra învățării. 
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METODE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI ÎN ȘCOALA ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR MOZA MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ARON COTRUȘ ,, ARAD 
 
Activitatea online are avantaje și dezavantaje evidente. 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. 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. 

Platformele educaționale online, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. 
Cadrele didactice descoperă limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor online prin experiență 
direct. Competențele digitale dobândite de profesori reprezintă achiziții utile pentru activitatea didactică. 

Utilizarea noilor tehnologii în activități de învățare îi determină pe profesori să regândească procesul 
didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de platformele 
digitale. 

Pentru cadrele didactice, 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. 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației. Practic, mult din 
calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor. 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). 

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 resurselo 
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; 
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 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ȘI INSTRUMENTELE DIGITALE 
 

 MUNTEAN LIVIA 
G.P.P.”DUMBRAVA MINUNATĂ” 

 -STRUCTURA – 
G.PP. ” FLOAREA SOARELUI” 

HUNEDOARA 
 
 
 ”Evaluarea 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) 
 Plecând de la acest citat, pot afirma cu certitudine că evaluarea este o componentă importantă a 

procesului de învățământ, ce permite luarea, în cunoștință de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare și 
perfecționare a activității preșcolarului, ea este punctul final între succesiunea de evenimente: stabilirea 
scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea și executarea programului, măsurarea 
rezultatelor, apreciarea 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 reale de a le satisface, astfel încât 
evaluarea are rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, a unui feed-beak operativ între etapa parcursă și 
cea următoare. 

 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoaștințelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, presupune o strategie globală a formării. Operația de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice.Evaluarea 
constituie o validare a justeței secvențelor educative, a comportamentelor, dimensiunilor procesului 
didactic și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor educaționale. 

 În vederea conceperii și aplicării adecvate ale evaluării în activitățile preșcolare, ar trebui să se țină 
seama de câteva mutații de accent, constatate în ultimul timp avînd drept consecințe redimensionarea și 
regândirea strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigențe: 

-extinderea acțiunii de evaluare de la verificarea și aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate: evaluarea nu numai a preșcolarilor, ci și a conținutului, a 
metodelor, a obiectivelor, a situației de învățare; 

-luarea în calcul și a altor indicatori, alții decât achizițiile cognitive, precum conduita, personalitatea 
preșcolarului, atitudinile; 

-centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive și nesancționarea în permanență acelor negative; 
-transformarea copilului într-un permanent partener al educației prin autoevaluare, interevaluare și 

evaluare controlată; 
-raportarea rezultatelor la obiectivele definite și evoluția societății. 
 Având în vedere faptul că în învăţământul preşcolar principala formă de învăţare este jocul, 

educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare - portofoliul, testul.  
 Pentru ca evaluarea să fie cât mai eficientă, trebuie să se bazeze pe o verificare frecventă a 

rezultatelor preşcolarilor, dar şi pe utilizarea cât mai multor categorii de instrumente de evaluare: jocul 
liber, jocul dirijat, observaţia sistematică a copilului, conversaţia, analiza produselor activităţii, analiza 
procesului de integrare socială, realizate față în față sau prin intermediul tehnologiei unde avănd ca partener 
de ajutor părintele și tehnologia aferentă. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologi 
utile de evaluare, dar trebuie să ne gândim dacă această tehnologie va îmbunătății progresul conținuturilor 
și a obiectivelor educaționale . 

 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. 
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 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. 

 În alegerea instrumentelor digitate de evaluare online, trebuie să ținem cont de valențele pedagogice 
ale acestora ( gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului XXI-
lea, etc). 

 Mediul de învățare este mult ma confortabil și preferat de către preșcolar, dar care necesită sprijin 
sau suport din partea unui adult( al părinților). 

 Mai jos prezint câteva instrumente digitale utilizate în evaluarea inițială aplicate preșcolarilor la 
grupă: 

-WORLDWALL- este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri 
interactive pentru susținerea evaluării, 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,  

-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, 

preșcolarilor 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, tablet sau telefon 
mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
https://kahoot.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.: www.jingsawplanet.com.  
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TITLUL ARTICOLULUI:  

”ABORDARI ALE EVALUARII ONLINE LA NIVEL PREȘCOLAR” 
 

AUTOR: PROF. INVAȚAMANT PREȘCOLAR MUNTEAN VIRGINIA 
INSTITUȚIA: GRADINIȚA CU P.P. ”MICUL PRINȚ” NR. 22 BRAȘOV 

 
Orice cadru didactic știe ce rol joacă evaluarea în învățare. Dar abia acum învățăm ce rol are evaluarea 

în învățământul la distanță, realizat online. Evaluarea se referă la performanța copilului/ elevului; ne ajută 
să decidem dacă elevii învață și unde este necesară îmbunătățirea acestei învățări. În același timp, evaluarea 
se referă la un proces sistematic de determinare a valorii programului; ne ajută să stabilim dacă o activitate/ 
lecție este eficientă și ne informează despre eforturile noastre de proiectare. 

Evaluarea trimite copiilor preșcolari un mesaj puternic și le poate influența învățarea, le poate orienta 
nivelul efortului pe care sunt dispuși să-l depună, mai ales că în mediul online e mult mai greu să fie 
observați și coordonați. .Așadar, provocarea este de a proiecta sarcini de evaluare care să fie atractive și 
relevante pentru copii, și care să nu le dea impresia că sunt interogați.  

Pentru început, trebuie să identificăm scopul evaluării. și rezultatul evaluării. E foarte important să 
știm ce informații va furniza evaluarea, și cum vor influența rezultatele proiectarea, și predarea viitoare. 
Apoi, putem selecta tipurile de evaluare care sunt adecvate sistemului online. Evaluarea la grădiniță este 
un instrument utilizat pentru a aduna și a oferi educatorilor, părinților și familiilor informații critice despre 
dezvoltarea și creșterea copilului. Este un proces de colectare a informațiilor despre un copil, de revizuire 
a informațiilor și apoi de utilizare a informațiilor pentru a planifica activități educaționale la un nivel pe 
care copilul îl poate înțelege și de la care poate învăța. Când educatorii fac o evaluare, observă un copil 
pentru a obține informații despre ceea ce știe și ce poate face. 

Dar ce se întâmplă dacă evaluarea trebuie făcută online? Se reduc mult posibilitățile clasice, dar se 
deschid altele, de genul aplicațiilor și programelor, desigur adaptate nivelului de vârstă. Dificultatea 
principală este cea legată de specificul activităților cu preșcoalrii, care necesită în permanență prezența și 
supravegherea unui adult, precum și îndrumare în activitate. Mai mult, va trebui ca acești adulți- substituenți 
ai educatoarei – să fie disponibili și mai ales să dețină cunoștințele digitale minime necesare realizării 
activităților sau evaluărilor sub forma aplicațiilor/ programelor. Și acest lucru nu e deloc simplu ! Evaluările 
în sistem online constituie de fapt un instrument excelent de partajat cu părinții, astfel încât aceștia să poată 
urmări progresul copilului, să înțeleagă punctele forte și provocările copilului lor și să planifice modul în 
care pot contribui la procesul educațional.  

Evaluarea oferă educatorilor, părinților și familiilor informații critice despre dezvoltarea și creșterea 
copilului, în toate domeniile de dezvoltare: cognitive, fizice / motorii, limbaj, social-emoționale și atitudini 
și capacități de învățare.. Metodele de evaluare a copiilor pot fi informale (efectuarea de observații, 
colectarea de date și lucrările copiilor pentru portofolii, ) și formale (folosirea instrumentelor de evaluare, 
cum ar fi fișele de muncă individuală, lucrările artistico- plastice/ practice, înregistrări audio/ video -în 
cazul preșcolarilor. Ambele metode sunt eficiente și pot ajuta la informarea educatorilor și a părinților 
despre progresele unui copil. În mediul online, evaluarea formală capătă pondere mai mare, datorită 
timpului redus de interacțiune directă / lipsei de interacțiune cu profesorul. Observațiile pot fi făcute cu o 
intruziune minimă sau deloc în activitățile copiilor. Educatorii pot observa în mod regulat fațetele 
dezvoltării, inclusiv dezvoltarea intelectuală, lingvistică, social-emoțională și fizică, doar prin intermediul 
lucrărilor copiilor, înregistrărilor ( video/ audio) puse la dispoziție de părinți sau scurtelor secvențe live, 
dacă este posibil. 

 Portofoliile pot fi un instrument important pentru a facilita un parteneriat între profesori și părinți, în 
situația în care activitățile se desfășoară online. Participarea părinților îi integrează pe aceștia în procesul 
de evaluare. Părinții care sunt încurajați să-și observe și să-și asculte copilul pot ajuta la detectarea și vizarea 
unor etape importante și comportamente în dezvoltarea copilului lor.  

Criza sanitară actuală a oferit învățării la distanță platforme educaționale diverse, precum și câteva 
aplicații pentru evaluări la nivel preșcolar, dar pentru educatorii care promovează abordări bazate pe jocuri 
sau proiecte, distanța poate fi o piedică serioasă. Preșcolarii se bazează foarte mult pe deschiderea către 
jocul liber, prin care își dezvoltă abilități sociale și emoționale fundamentale, funcționare executivă și 
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abilitățide învățare. Chiar dacă și în mediul preșcolar s-a trecut la învățarea la distanță, este esențial ca 
aceste principii de bază să rămână. Este posibil să se lucreze cu familiile pentru a stabili o învățare bazată 
pe joc, centrată pe copil, care trece dincolo de interacțiunea cu un ecran. Întâlniri scurte, de maxim 30 
minute, între educatori, părinți și copii sunt modalități eficiente pentru a oferi tuturor posibilitatea să se 
exprime. Desigur, fără constrângeri, participarea fiind voluntară. Pentru a realiza o evaluare eficientă chiar 
și la distanță, putem ruga familiile să trimită fotografii sau videoclipuri cu jocurile copiilor. În timpul 
ședințelor grupurilor mici, afișăm aceste fotografii sau videoclipuri, astfel încât vocile copiilor să fie auzite 
și profesorii să nu fie singurii lideri ai discuțiilor la distanță. 

La fel de important este să oferim alternative timpului petrecut în fața ecranelor: copiii cu vârsta 
cuprinsă între 2 și 6 ani sunt încă în etapa preoperatorie și este inadecvat din punct de vedere al dezvoltării 
să ne așteptăm ca învățarea lor să fie în întregime bazată pe ecran. E nevoie de mișcare, de dans, de activități 
artistico- plastice, muzicale, practice, de învățare prin joc și manipularea obiectelor. 

Dar mai presus de toate, trebuie să înțelegem că valorile anterioare ale succesului nu se mai aplică. 
Succesul se măsoară în participare și zâmbete. Dacă copiii sunt dezinteresați în timpul unei întâlniri virtuale, 
trebuie să ne amintim că sunt mici și acest lucru este nou pentru toată lumea. Dacă prezența generală scade, 
putem contacta familiile pentru a afla de ce au nevoie și putem încerca adaptarea programului. În mod cer, 
trebuie să trecunoaștem că nu putem fi exact ceea ce trebuie pentru toată lumea, chiar dacă facem tot 
posibilul. Indiferent de vârsta unui elev, profesorii trebuie să-i evalueze progresul în mod regulat. Cu toate 
acestea, evaluarea preșcolarilor poate fi mai dificilă decât evaluarea elevilor mai în vârstă, deoarece 
preșcolarii nu pot citi evaluările scrise tradiționale și pot avea probleme cu concentrarea suficient de lungă 
pentru a finaliza o evaluare verbală cu profesorul.În plus, e nevoie de prezența unui adult lângă ei. Evaluarea 
preșcolară adecvată continuă este o componentă importantă a oricărui program de calitate pentru copilăria 
timpurie. Copiii mici trebuie întotdeauna evaluați într-un cadru natural în timp ce fac lucrurile pe care le 
fac în fiecare zi, dar acest lucru devine aproape imposibil în mediul online, pentru că ei depind exclusiv de 
disponibilitatea părinților/ adulților. 

Lucrul online cu instrumente de evaluare preșcolară nu este ușor la început. Pare uneori copleșitor.. 
Este nevoie de mult timp să știm ce să căutăm în scopuri de evaluare. Un instrument excelent este 
înregistrarea digitală a fiecărui copil în diferite momente ale zilei. (aceste înregistrări pot fi salvate într-un 
dosar pentru fiecare copil de pe computerul grupei/ personal). Avantajul înregistrărilor este că le putem 
urmări mereu pentru a vedea diferite aspecte vizate în evaluare. Desigur, informațiile personale ale copiilor 
(inclusiv imagini și înregistrări) trebuie să fie strict confidențiale.  

Esențial este să fim conștienți de scopul evaluării copiilor și de schimbările care s-au produs în actul 
educațional, sub toate aspectele. Totodată, trebuie să acceptăm că este posibil ca schimbările să nu fie 
temporare, ci să constituie punctul de plecare pentru noi abordări, noi metode, noi stiluri. Oricum ar fi, 
profesorii au datoria de a se adapta primii și de a nu abandona . Menirea noastră a fost, este și va rămâne 
educația noilor generații! 
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ȘCOALA ONLINE ÎNTRE PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII 

 
PROF. MUNTEANU ELENA 

PROF. STOIACOVICIU ADRIANA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA ELIADE” REȘIȚA 

 
Lucrarea de față îți propune, fără a avea pretenția ca a epuizat subiectul, să analizeze provocările, 

oportunitatea, dar și soluții legate de predarea online, având în vedere contextual deosebit în care se află 
învățământul românesc și nu numai în momentul de față.  

Literalmente peste noapte am fost puși cu toții în fața unei realități crunte, dar absolut necesare, anume 
mutarea întregului demers didactic în spațiul virtual, cu toate provocările pe care acest proces le-a adus și 
le aduce în continuare, pentru toți actorii educaționali, începând de la personalul didactic, până la elevi și 
chiar la părinții acestora. Tehnologia a devenit brusc punctul focal al acestui demers, iar competențele 
digitale un ”must-have” fără de care eșecul este asigurat. Acest proces s-a dovedit deseori anevoios și, 
pentru unii, chiar imposibil, dată fiind lipsa unei dexterități digitale, dar și a tehnologiei necesare asigurării 
unui învățământ de calitate. Predarea online presupune o serie întreagă de provocări care pot fi depășite cu 
succes doar prin dobândirea unor abilități atât de mânuire a tehnologiei, cât și de adaptare a demersului 
didactic la situația prezentă. Dintr-o dată, spațiul virtual a devenit disponibil pentru a fi folosit cu eficiență 
de către profesori și elevi, însă întrebarea fundamentală a devenit ”CUM?”. Astfel, tot peste noapte, întregul 
proces a trebuit regândit și readaptat necesităților, lucrul acesta fiind foarte dificil de realizat într-un timp 
așa scurt.  

Generațiile secolului XXI s-au născut și au crescut cu tehnologia la degetul cel mic, fiind familiarizați 
cu noile tehnologii și fiind capabili să manevreze telefonul inteligent, tableta sau laptopul, dar și aplicațiile 
disponibile pe acestea, cu mare ușurință. De asemenea, introducerea în curricula școlară a informaticii și a 
TIC a dus la întărirea competențelor digitale ale acestora. Nu este un concept nou acela al digitalizării 
educației, acesta fiind prezent în ultimii ani ca urmare a evoluției societății informației și a globalizării, 
educația fiind nevoită să țină pasul cu realitatea în care trăim și în care viitorii adulți trebuie să trăiască. 
Aceasta presupune imperios competențe de utilizare a tehnologiei la locul de muncă și nu numai. 
Tehnologia este peste tot în jurul nostru, iar explozia informațională ne obligă să o discernem în mod 
eficient și inteligent. Marea provocare a învățământului românesc rămâne, din punctul nostru de vedere, 
”familiarizarea” personalului didactic cu mediul online și cu specificul acestuia, lucru cu atât mai important 
pentru profesorii din ”vechea gardă”. Elementele pe care oricare curs online trebuie să le aibe în vedere 
sunt: comunicarea, livrarea conținutului, colaborarea și evaluarea. Felul în care acestea sunt puse în practică 
ține foarte mult de specificul mediului instrucțional și trebuie gândite ca atare.  

Sistemele educaționale de pe întreg mapamondul s-au mutat online, încercând să facă față 
provocărilor întâmpinate, unele reușind mai bine decât altele să se descurce. Ceea ce a făcut diferența a fost 
și este în continuare răspunsul la întrebarea mai sus menționată, și anume care este modalitatea optimă de 
a realiza actul educațional online, pentru a satisface nevoile elevilor și pentru a atinge obiectivele 
educaționale propuse. În acest sens, fiecare școală și-a stabilit platforme și aplicații puse la dispoziție 
gratuit, dar și secțiuni de bune practici, la nivel de inspectorate școlare, fiind create secțiuni speciale, unde 
profesorii sunt invitați să posteze lecții demonstrative, dar și diverse resurse educaționale folosind 
instrumentele web disponibile pentru a realiza activități online cu elevii. Astfel, prin platforme cum ar fi 
Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Easyclass, Intuitext, Aplicaţia Zoom, Kinderpedia, 
Digitaliada, myKoolio, Kidibot, Asq și altele, profesorii reușesc șă livreze lecții și resurse de calitate, să 
gestioneze demersul didactic, dar și să integreze evaluarea în procesul instructiv-educativ. Profesorii : 

 pot forma rapid clasele,  
 pot împărtăşi cu elevii materialele didactice,  
 pot posta anunţuri,  
 pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în grupuri la diverse 

proiecte,  
 pot crea, distribui şi evalua teste,  
 pot transmite şi evalua temele elevilor. 

392



 pot organiza ușor și efficient resursele. 
 pot oferi feedback elevilor la temele propuse.  
O altă provocare pe care am avut-o la început a fost să încercăm să-i sprijinim pe părinții care au copii 

mici, de vârste care nu le permit independența de a se loga singuri pe un site, în a accesa materiale trimise 
de profesori sau de a intra într-un video call. Cei mai mulți dintre părinți au un program foarte încărcat și 
au resimțit o dificultate când acesta s-a încărcat și mai mult, la rămânerea copiilor acasă. Acești copii au 
fost asistați de părinții lor în realizarea video conferințelor și în accesarea, dar și în postarea materialelor pe 
platformele de lucru, ei nefiind familiarizați cu acestea, sub directa îndrumare a învățătorului sau a 
profesorului. Instrucțiunile clare și precise au facut diferența. Exemplele de bune practice oferite 
profesorilor de către inspectoratele școlare, dar și disponibilitatea profesorilor de a se autoperfecționa în 
privința utilizării instrumentelor web pentru a realiza lecții de calitate în mediul online au fost și continua 
să fie de un real ajutor în acest proces didactic anevoios, dar absolut necesar în această perioadă pe care o 
traversăm cu toții.  

Printre a răzbi cu succes în această provocare a momentului, considerăm necesară intervenția pe mai 
multe paliere, respectiv: 

 antrenarea profesorilor în cursuri de pregătire pentru folosirea platformelor și a intrumentelor 
digitale, în vederea integrării acestora în procesul educativ,  

 dotarea corespunzătoare a tuturor actorilor educaționali cu tehnologie în vederea paticipării 
echitabile la actul didactic,  

 realizarea unor ghiduri de bune practici la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, care să 
permită realizarea unor activități attractive pentru elevi,  

 realizarea de ”schimburi de informații”, prin crearea de comunități online, care să lucreze 
împreună pentru a livra informații prețioase legate de actul educational, prin schimbul de experiență 
realizat.  

Oricare ar fi soluțiile avute în vedere, provocările educației digitslizate rămân și considerăm că ține 
de fiecare dintre noi să ne implicăm cu toată experiența nostră profesională, în adaptarea și organizarea 
materialului didactic într-o formă care să atragă, să implice și să motiveze elevul să participe activ la 
demersul propus. Munca este grea, dar rezultatele vor veni, cu siguranță! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ANGELA MURARIU 

 GRĂDINIȚA PN NR. 51 
 
 Evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate informaţii despre starea, 

funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem, activitate a cărei specialitate este conferită de 
următoarele caracteristici: 

* Orientarea spre scop 
* Atitudine metodologică in existenţa unor criterii 
* Secvenţa de interpretare 
* Înregistrare şi comunicare 
* Efect retroactiv (P. Lisievici, 1992) 
 
 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 

obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. 
 Operaţia de evaluare nu este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie 

un act integrat activităţii pedagogice. 
 Tipuri de evaluare: 
a) După momentul evaluării: iniţială, continuă, periodică, finală 
b) După provinienţa evaluatorului: internă şi externă 
c) După ritmul evaluării: punctuală, continuă 
d) După obiectivul evaluării: predictivă, formativă 
 
 Produsul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră 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 

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 evaluare, 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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METODE DE EVALUARE IN ÎNVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROFESOR MURAT NEJLA, LICEUL DE MARINA, CONSTANȚA 

 
 În această perioadă, societatea este nevoită să parcurgă o perioadă de criză, iar învățământul se află 

și el în această situație.Toți factorii educaționali sunt implicați și interesați sa o depășească, iar educația să 
își urmeze cursul firesc, indiferent de condiții. Atât elevii, cât și profesorii au ca obiectiv însușirea noilor 
cunoștințe, într-un mod plăcut și temeinic. 

 Profesorul va căuta, împreună cu elevii, metode atractive și eficiente de evaluare a cunoștințelor 
predate și însușite. 

 Printre metodele de evaluare preferate de elevii liceeni -în ceea ce privește disciplina Limba si 
literatura română-se regăsește și metoda studiului de caz. 

 Am aplicat aceasta metodă la clasa a XI-a, organizând elevii pe grupe, distribuindu-le tematica si 
bibliografia necesară realizării fiecărui studiu.Grupele au fost formate aleatoriu de către profesor, astfel 
încât să nu existe obiecții sau preferințe în rândul elevilor. 

 Important este că fiecărui elev i-a revenit o sarcină, fiind stimulat spiritul de echipă:documentare, 
selectare, procesarea informației, redactare și prezentare. 

Astfel, elevii au fost implicați în realizarea temei și prezentarea acesteia într-o manieră care să 
stârnească interesul colegilor și aprecierea profesorului. 

 Studiul de caz “Latinitate și dacism i-a determinat pe elevi să recurgă la resursele bibliotecii, internet, 
precum și profesorul de Istorie. 

Rezultatul a fost pe masură:un proiect de echipă, bine structurat, în care a fost prezentat contextul 
istoric, însoțit de imagini și dovezi lingvistice, care atestă originea latină a limbii și a poporului român. 

 Un alt studiu interesant de caz este “Dimensiunea religioasă a existenței”.De această dată, elevii au 
recurs și la ajutorul profesorului de Religie, subliniind importanța scrierilor de natură religioasă în 
dezvoltarea culturii naționale. 

Elevii au fost încântați să prezinte rodul muncii în echipă, să se autoevalueze, să fie evaluați colegial 
și apoi de către profesor. 

 Bineințeles că au realizat și o prezentare PPT a studiului de caz, în care au selectat și sintetizat 
informațiile cuprinse în lucrare, dovedindu-și abilitățile de utilizare a calculatorului, apreciind că metoda 
studiului de caz a fost o provocare. 

 Studiul online poate oferi oportunități profesorilor și elevilor de a descoperi, aplica și aprecia diverse 
metode de evaluare. 
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DE LA O SECVENȚA DIDACTICA IN MEDIUL ONLINE, LA EVALUARE 

  
PROF. INV. PRIMAR, MUREȘAN CRINA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA”, BISTRIȚA, JUD. B-N 
 
Clasa: pregătitoare 
Aria curriculară: Limbă și comunicare (Comunicare în limba română) 
Unitatea tematică: „ÎN LUMEA MAGICĂ A BASMELOR” 
Subiectul lecţiei: „Degeţica” de H. C. Andersen 
 
Momentul organizatoric. 
 Am pregătit materialele necesare desfăşurării acestei activităţi. Încă din orele trecute, cadrul didactic 

avea stabilit stilul de învăţare predominant al fiecărui elev (fiecare elev avea atribuit un simbol. 
 
Captarea atenţiei. 
 Acest moment al lecţiei a fost realizat prin vizionarea unui fragment din povestea „Degeţica” de H. 

C. Andersen. În urma acestei secvenţe, copiii au primit sarcini de lucru specifice, astfel: 
 

Stilul auditiv Stilul vizual Stilul kinestezic 
►Li s-au adresat copiilor 
întrebări: 
→„Ce a făcut Degeţica de 
fericire?” 
→„Cum cânta/vorbea 
broscoiul?” 
 

●Aranjaţi imaginile date în ordinea 
în care s-au întâmplat 
acţiunile/faptele (cronologic), în 
funcţie de lectura audiată. 

■Reprezentaţi trăirile 
personajelor, prin stări 
emoţionale. 

 
 3. Reactualizarea cunoştinţelor necesare noului conţinut. 
 Fiecare copil, în funcție de stilul predominant, a avut câte o sarcină, după cum urmează: 
 

Stilul auditiv Stilul vizual Stilul kinestezic 
►Copiii trebuie să pună în 
corespondenţă secvenţele din 
poveste cu imaginile potrivite, 
personajele participante şi locul 
de desfăşurare a întâmplărilor 
(prezentare material online pe 
ecran-platformă google 
classroom, meet). 

●Elevii trebuie să recunoască 
personajele din „Degeţica”, pe 
baza unor înregistrări care vor 
conţine: 
→Cântecul Degeţicăi; 
→Orăcăitul broscoiului; 
→Glasul şoarecelui de câmp, etc. 
 

■Fiecare copil mimează câte un 
personaj, în vederea 
recunoaşterii de către ceilalţi 
copii din clasă. 

 
Prezentarea obiectivelor. 
Dirijarea învăţării. 
 În cadrul acestei etape, s-a apelat la mijloacele audio-vizuale, în vederea obţinerii rezultatelor 

scontate, atingerii obiectivelor propuse şi, nu în ultimul rând, a stimulării interesului elevilor pentru 
activitatea de învăţare. 

 Prezentarea Powerpoint cuprinde câteva date despre autor, textul „Degeţica”prelucrat şi adaptat 
nivelului de înţelegere al clasei pregătitoare (însoţit de imagini sugestive), precum şi unele sarcini selectate 
în funcţie de stilul de învăţare. Întreaga prezentare video a fost însoţită de verbalizare. Fiecare copil, 
prezenta simbolul în activitate și răspundea sarcinii. După parcursul activităţii independente, elevul 
prezenta ceea ce a avut ca sarcină (desen, puzzle). Ca urmare, cei care au avut un stil predominant vizual 
au ales, pe rând, desenul potrivit, iar cei cu stil predominant auditiv şi kinestezic au ascultat interpretarea 
acestuia. 
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 În urma vizionării, s-au trasat următoarele sarcini de învăţare: 
 

Stilul auditiv Stilul vizual Stilul kinestezic 
 
►Realizaţi un desen/poster cu 
personajele din poveste. 
►Faceţi un desen ilustrativ 
pentru povetirea prezentată. 
→Posterul cel mai bine realizat 
va fi premiat. 
 

 
●Realizaţi un proces literar, folosind 
jocul de rol, al cărui subiect să fie: 
„Şoarecele de câmp, bun sau rău?” 
→Pentru acest lucru, trebuie să jucați 
două roluri: un rol de acuzator şi unul 
de apărător ai personajelor şi să 
argumentaţi oral poziţia voastră. 
Dacă va fi necesar, vă puteţi folosi de 
înregistrarea video. 
 
●Adresaţi-vă câte două întrebări 
legate de fragmentul dat. Aprecieri. 

 
■Potriviţi piesele de puzzle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Dramatizaţi fragmentul. 

 
Fixarea cunoştinţelor. 
 Fiecare elev și-a prezentat ceea ce a realizat, care au fost apreciate. În prezentarea lor au argumentat 

fiecare afirmaţie făcută. 
 În cadrul acestui tip de activitate, am reușit să realizez o evaluare în mediul online a tuturor elevilor 

(am avut în vedere competențele generale și specifice ale disciplinelor clasei la care predau). Am notat 
pentru fiecare elev măsura în care a atins competențele urmărite. Lucrând în alternativa educațională Step 
by Step, aceste lucruri îmi vor fi de un real folos în completarea caietelor de evaluare specifice acestei 
alternative la sfârșit de semestru școlar. 

 Elevii noştri vor putea învăţa dacă cei din jurul lor, părinţi, cadre didactice, alte persoane menite să 
îi îndrume, le vor arăta cum să înveţe. Acest lucru presupune programe pentru dezvoltarea stilului de 
învăţare, dar şi practicarea abilităţilor transferabile: de comunicare, de a lucra în echipă, de învăţare, de 
organizare a timpului, de a rezolva probleme, de a asculta, de a negocia, de a crea etc. 

 Cercetările în domeniu legate de acest aspect afirmă că acei care iau parte la astfel de programe 
înregistrează rezultate mai bune, se înregistrează o creştere a stimei de sine, devin autodidacţi, autonomi, 
iar gradul de implicare în diferite activităţi şcolare şi extraşcolare atinge cote pozitive. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR DANIELA MUREŞAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU” DEJ, CLUJ 
 
Pentru profesori, elevi, părinți, trecerea la învățarea, evaluarea online a constituit o mare provocare. 

Chiar şi pentru cei care îmbrățişau ideea unui model de învățare de tip elearning a fost, probabil, o surpriză 
,,avântul” digitalizării sistemului educațional din țara noastră. 

Protagoniştii acestui proces educațional sunt profesorii şi elevii, urmați îndeaproape de către părinți, 
care au fost implicați, în frecvente cazuri, mai mult decât şi-ar fi dorit. 

 Platformele și aplicațiile disponibile online, în mod gratuit sau nu, au deschis larg drumul către 
diverse tehnologii utile în predare și evaluare. Desigur că, şi de data aceasta, profesorul este cel care 
facilitează învățarea şi de aceea acesta are nevoie de cunoştințe pedagogice solide pentru a găsi modalități 
prin care tehnologia utilizată în procesul de învățare sau evaluare va îmbunătăți calitatea demersului de 
evaluare proiectat. În egală măsură profesorul trebuie să aibă şi cunoştințe de utilizare a platformelor, 
programelor pe care va realiza proba de evaluare.  

Chiar dacă, posibilitățile sunt extrem de generoase, o astfel de activitate presupune o documentare 
serioasă şi responsabilă, având în vedere că aceste competențe s-au realizat sau inițiat pe parcursul unor 
cursuri de formare, deoarece, pentru majoritatea profesorilor, acestea nu au fost realizate în procesul 
formării inițiale. 

Google Forms este una dintre cele mai cunoscute aplicații prin intermediul cărora oricine poate crea 
un formular/chestionar rapid și simplu.  

Pentru profesori, Google Forms poate fi un instrument de mare ajutor în evaluarea elevilor, prin 
formulare care le testează cunoștințele dobândite în cadrul unor lecții.  

Acesta permite conceperea unor chestionare/ teste care pot fi utilizate pentru a obține feedback pe 
care îl aşteptăm prin raportare la obiectivele de evaluare propuse. Serviciul permite celui care întocmeşte 
chestionarul sau proba de evaluare să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 
reflecție pentru grupul țintă. Pot fi formulate întrebări deschise sau închise cu una sau mai multe variante 
de răspuns. Funcția Quiz oferă feedback imediat. Astfel că, cel care a completat testul ştie imediat dacă a 
oferit răspuns corect sau eronat. Autorul testului poate include explicații pentru răspunsurile greşite, imediat 
ce s-a completat testul, astfel că, elevul primeşte un feed-back rapid, fapt ce permite corectarea acelei 
situații. Mai mult decât atât, elevii pot relua testul şi pot verifica dacă au reuşit să corecteze erorile produse 
la completarea inițială a testului. 

Instrumentele digitale pot sprijini creativitatea, pot crește implicarea elevilor în cadrul activităților 
propuse şi sunt necesare în contextul actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURSE BIBLIOGRAFICE: 

* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=ro&gl=US 
* https://blog.adfaber.org/cum-creezi-un-formular-in-google-forms/ 
* https://iteach.ro/experientedidactice/evaluarea-didactica-folosind-aplicatiile-google-forms-si-
flubaroo 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 MUREȘAN EUGENIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA “IACOB ȘI IOACHIM MUREȘANU”, 
REBRIȘOARA 

 
 “Evaluarea cunoştinţelor este actul didactic complex, integrat intregului proces de invăţămănt, şi care 

asigură evidenţierea atât a cantităţii cunoştinţelor dobândite cât si a calităţii lor, care priveşte valoarea( 
nivelul, performanţele si eficienţa ) acestora la un moment dat- in mod curent, periodic si final, oferind 
soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare” (Ioan Bontaş, Tratat de Pedagogie, Editura ALL, 
2001). 

Cadrele didactice trebuie să urmărească în ce măsură obiectivele programului de instruire au fost 
atinse dar și care este eficiența metodelor de predare-învățare utilizate. În condițiile actuale instrumentele 
de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă identificăm din timp 
lacunele în învățare, atunci putem ajusta activitățile pentru a diminua respectivele lacune. 

Tehnologiile informatice au pătruns în ultimii ani din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, iar 
dezvoltarea Internetului a dus la diversificarea ofertei educaţionale, făcându-și apariția noi tipuri de cursuri 
şi platforme online care vin în ajutorul cadrelor didactice dar și al elevilor.Există acum manuale electronice, 
diverse software dedicate instruirii astfel că și evaluarea online a trebuit să iși facă loc în procesul instructiv 
educativ actual. 

Instrumente de evaluare online 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. 

Astfel, în cadrul evaluării formative online avem 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 întrebări, texte, imagini. Se poate aplica la orice disciplină, 
având un grad înalt de obiectivitate, determinând elevii să acorde atenție deosebită în rezolvarea sarcinilor.  

De exemplu, Platforma educațională Edmodo permite comunicarea conținuturilor, distribuirea de 
chestionare, sarcini de lucru, gestionarea comunicării cu elevii, colegii profesori și părinții; se pot crea și 
lansa teste (quiz-uri); se poate oferi feedback la teste/teme. Testul poate fi setat cu întrebări și variante de 
răspuns în ordine aleatorie, afișând la fiecare întrebare punctajul total al testului și permițând exprimarea 
prin numere întregi a punctajelor parțiale acordate la variantele corecte ale unei întrebări. La final, aplicația 
oferă notificarea primirii unui test de la elev și face o analiză asupra progresului elevilor de la o testare la 
alta, fiind foarte utilă în prelucrarea statistică a rezultatelor și ameliorarea situației școlare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Ioan Bontaş, (2001), Tratat de Pedagogie, Editura ALL  
• http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
• https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
• https://www.cnpcv.ro/wp-content/uploads/2018/05/materialul-9.pdf 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR MURESAN GABRIELA  

 SCOALA GIMNAZIALA COCIU, JUD. BISTRITA-NASAUD 
 
 In perioada in care am desfasurat activitate online s-a manifestat o pluritate de experiente didactice 

la distanta, de la solutii ad-hoc pana la cele profesioniste, acoperind in parte exigentele unei formari de 
aceasta natura, date fiind trecerea brusca, integralitatea si ineditul unei experiente de predare-invatare. 

 Indiferent de performantele cadrului tehnic, de abilitatile, de gradul de adaptare a continuturilor la 
noul context, procesul de predare, invatare, evaluare este determinat, pierde din consistenta, calitate, 
naturalitate. 

 Succesul invatamantului la distanta este o rezultanta a unui efort colaborativ dintre cadrul didactic, 
informatician, inginer de sistem.manager scolar, perfomativitatea retelei de comunicare, etc. si nu un atribut 
exclusiv al profesorului.Printre dificultatile in realizarea activitatilor didactice la distanta, cadrele didactice 
semnaleaza:lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedbach si evaluare, dificultati de ordin 
tehnic-platforme care trebuie instalate, care nu functioneaza;lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activitati de invatare suficient de eficiente si/sau atractive pentru toti elevii;lipsa instrumentelor potrivite 
pentru predare-invatare-evaluare la disciplina lor;lipsa unui computer suficient de performant si lipsa 
timpului necesar pentru intelegerea si utilizarea adecvata a unstrumentelor si resurselor digitale. 

 Prin platformele si aplicatiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile in predare si evaluare, dar ceea ce trebuie sa vina intai este modul in care tehnologia va imbunatati 
pedagogia folosita. 

 Experienta actuala ne ajuta sa intelegem ca tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atentie si in 
mod adecvat.Provocarea pentru profesori este sa se indeparteze de notiunea de evaluare ca document Word 
–adica de la simpla inlocuire a unei bucati de hartie cu un document electronic-invatarea si evaluarea-bazata 
pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de optiuni. 

 Profesorii care cauta modalitati de integrare a tehnologiei prin intermediul retelelor de socializare in 
sarcini si evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 GOOGLE CLASSROOM-aici se poate discuta cu elevii. MEET video chat este inclus gratuit. Acum 
pot fi corectate temele si poate fi oferit feedbach direct fiecarui elev; se poate crea o banca de comentarii 
pentru feedbach mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii care se ofera elevilor. 

 In ceea ce privesc formele de evaluare, in mare parte in literatura de specialitate, acestea sunt 
struturate in: metode traditionale (probe orale, probe scrise, probe practice) si metode complementare 
(observarea sistematica a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). 

 In oricare din formele de evaluare prezentate, in momentul realizarii structurii testului de verificare 
trebuie sa avem in vedere corelarea continutului cu obiectivele invatarii:cunoastere, intelegere, aplicare, 
analiza, sinteza evaluare, aptitudini, deprinderi. 

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este facuta instantaneu, evaluatul primind in punctaj pe loc.Este 
o evaluare bruta, cu un feedbach insuficient deoarece comunicarea notei nu ofera niciun indiciu explicativ 
cu privire la natura greselii sau a cauzei acesteia.Insa tocmai acest fapt poate declansa noi eforturi de 
invatare/intelegere.Perioada aceasta nu mai avem decat la a spera la ultima parte a frazei:auto-determinarea 
evaluatului de a invata mai mult. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

 PROF. INV. PRIMAR MUREȘAN MARIA EUGENIA 
 

 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 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 activitatea de învăţare. 

 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. 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.  

 Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt: alcătuirea şi predarea de 

portofolii; teme scrise; participarea la lecții/discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor 

elevilor; quiz-uri şi întrebări online; teme colaborative; dezbateri; teste online.  

 Prin platformele și aplicațiile disponibile, avem în prezent acces la diverse tehnologii utile în predare 

și evaluare. Câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor pot fi: 

 Quizizz 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. 

 Google Classroom: profesorul poate discuta cu elevii, Meet video chat e inclus gratuit în prezent. 

Pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. 

 Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide Web. 

Aplicațiile sunt JCloze (pentru exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (pentru cuvinte încrucişate 

care pot fi completate online), JMatch (pentru exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (pentru 

exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(pentru 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 rapidă a unor răspunsuri scurte, toți elevii putând vedea 

toate răspunsurile date pe post-it-uri virtual. 

 Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, dar 

și pentru a crea teste scrise. Aplicația permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare 

sau ca material de reflecție pentru elevi. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt și permite 

includerea de explicații pentru răspunsul greșit. 
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 Kahoot este aplicația cu ajutorul căreia elevii pot construi chiar ei itemi pentru teste. Aceștia își pot 

folosi cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați să obțină rezultate 

tot mai bune. Verificarea conținuturilor predate devine, astfel, o procedură facilă, atât pentru profesor, cât 

și pentru elevi. 

 Wordwall este o aplicație în care se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, identificarea unor cuvinte lipsă, potriviri, jocuri de cuvinte. În această aplicație se găsesc și 

materiale create de alți utilizatori care pot fi folosite în cadrul lecțiilor de evaluare.  

 Storybird 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 de opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a imprima povestea creată pe site. 

 În contextul învățământului online, implicarea este absolut esențială, produsele activității elevilor 

sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi 

este un lucru despre care mulți dintre cei care o folosesc vorbesc într-un sens pozitiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

* Tehnologia informatiei si a comunicatiilor în procesul didactic – gimnaziu si liceu. Ghid 

metodologic. Bucuresti: Aramis Print, 2002 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. MUREȘAN ORTANȚA 

GRÂDINIȚA CU PROGRM PRELUNGIT „TRENULEȚUL VESELIEI”, 
BISTRIȚA 

 
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 (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? 
Având în vedere că școlile, grădinițele s-au oprit brusc, am încercat sa mă documentez, să mă 

informez cu privire la diferite platforme, programe care ma vor ajuta in activitatea ce o voi desfasura la 
gradinita. Precizez faptul că după mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosită decât 
dacă aș fi fost în sala de grupă. Am participat la cursuri de formare si am cautat sa ma perfectionez zi de 
zi.. 

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. 

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 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 
domeniu, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă copiii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu. In activitățile desfășurate, ne 
bucurăm de sprijinul părinților. Fără implicarea părinților activitățile cu preșcolarii nu ar avea succes. 

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 copiilor 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 cadrelor didactice si se 
rasfrang spre cei mai mici. 

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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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. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE 

 
MATERIAL REALIZAT DE PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR 

 MUREȘAN PATRICIA TEODORA 
GRADINIȚA CU P.P „UNIVERSITAȚII BABEȘ-BOLYAI”  

CLUJ-NAPOCA, JUDEȚ CLUJ 
 
 Evaluarea presupue un element de bază al procesului instructiv-educativ. Alături de predare și 

învățare, evaluarea reprezintă unul din stâlpii de rezistență a succesului școlar. Evaluarea în învățămâtul 
preșcolar se realizeză, la începutul anului școlar, la finalul primului semestru și la finalul anului școlar; dar 
și în mod continuu, adică pe parcursul fiecărui moment al zilei. 

 Anul școlar curent debutează cu noi restricții privind norme de igienă, distațare și metode de predare-
învățare-evaluare, datorită perioadei de pandemie prin care trecem. Unitatea de învățământ la care îmi 
desfășor activitatea, a debutat anul școlar în scenariul verde, acesta menținându-se pe toată perioada 
evaluării inițale, de două săptămâni. Așadar, evaluarea s-a realizat în mod tradițional, pe baza unei 
planificări atent concepute, având la bază cunoștințele și deprinderile pe care copiii ar trebui să le atingă la 
acest nivel de vârstă și cu ajutorul materialelor de sprijin. 

 În momentul în care am conceput planificarea, am luat în calcul și o eventuală trecere în scenariul 
galben sau chiar roșu pe viitor, ceea ce presupunea ca toată activitatea didactică de evaluare inițială să se 
realizeze în mediul on-line. Așadar, metodele, strategiile și tehnicile au fost gândite puțin diferit, fiind 
adaptate la ceea ce presupune activități la distanță.  

 Metodele de evaluare trebuiau adaptate. Probele orale de evaluare rămâneau varianta cea mai 
accesibilă, având în vedere tipul de întâliri on-line și faptul că preșcolarii se pot manifesta liber prin 
exprimare. Probele scrise, de genul fișelor se pot realiza în mediul on-line cu sprijinul educatoarei care ajută 
copiii prin indicații de realizare, dar, necesită un efort în prealabil din partea părinților, acela de a lista 
materialul. Probele practice reprezină un mod accesibil, deoare, lucrările de tipul Activităților practice sau 
plastice se pot realiza cu ușurință și în fața unui dispozitiv audio-video, iar rezultatul poate fi arătat 
educatoarei și colegilor. Observarea sistematică a comportamentului copiilor, este o metodă de evaluare 
alternativă care se poate utiliza și în învățământul online, însă există riscul ca, comportamentul preșcolarului 
să aibă influențe din partea mediului familiei în care își desfășoară activitatea. 

 Având în vedere lipsa de concentrare, factorii distractori care pot apărea la munca în fața ecranului, 
zgomotele ambientale și lipsa climatului educațional propriu-zis, evaluarea on-line, fie ea inițială, sumativă, 
finală sau continuă poate să fie influențată, iar filtrele prin care cadrul didactic cerne informațiile prelevate, 
trebuie să fie foarte bine fixate. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

-APLICAREA ACESTORA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 
 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG: MUȘAT STELIANA-VASILICA 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, BRĂILA 

 
 Învățarea onli-ne reprezintă o mare provocare pentru actul didactic, dar mai cu seamă pentru 

activitatea didactică ce se impune a se desfășura cu copilul cu deficiență mintală. 
 Foarte puțini dintre acești copii sunt capabili să desfășoare activitate online, utilizând dispozitivele 

electronice și mai cu seamă căile de comunicare.  
 Pentru ca acest lucru să se realizeze este necesar a fi îndeplinite următoarele condiții: 
-să existe în familiile elevilor cu CES dispozitive electronice, cu programe de comunicare Classroom, 

Meet, Zoom și conexiune la internet; 
-dispozitive de listare a materialelor de lucru, respectiv fișe de evaluare etc.; 
-apartinătorii acestor copii (părinți, frați, bunici etc.) să cunoască modalitatea de lucru cu aceste 

dispositive; 
-iar cel mai important este acela că, acești copii să înțeleagă utilitatea acestor căi de comunicare și 

modul în care ele sunt utilizate, însă acest lucru este foarte greu de înțeles de către copilul cu deficiență 
mintală. 

 Tinând cont de cele precizate mai sus, dar la care se poate adăuga mediul social din care provin unii 
dintre acești copii și familiile lor, ne-am trezit în fața unei realități crunte, pentru că învățarea cu copilul 
deficient are cele mai bune rezultate prin activitate ” unu la unu” și ”față în față”, dar și faptul că pentru 
mulți dintre ei singurul mijloc de comunicare și realizare al lecțiilor îl reprezintă telefonul mobil. 

 Având la îndemână doar acest instrument de lucru- telefonul mobil și prin intermediul grupurilor de 
lucru de pe WhatsApp și Facebook, încercăm și chiar reușim să comunicăm copiilor atât lecțiile pe care în 
mod normal ar trebui desfășurate în sala de clasă, materialele de lucru și evident evaluările, care reprezintă 
feedback-ul activității desfășurate online.  

 Fișele de evaluare sunt adaptate nivelului de înțelegere al copiilor, pentru fiecare tip de deficiență, 
astfel încât gradul de rezolvare al acestora să fie de 100%, în fiecare situație. 

 Odată rezolvate fișele de lucru, sarcinile primite, fișele sunt fotografiate și trimise către profesor, 
acesta le colectează, arhivează și listează, realizând astfel portofolii virtuale și fizice pentru fiecare copil. 

 Poate că această metodă nu este tocmai o metodă asteptată vremurilor ”moderne” pe care le trăim, 
dar pentru unii dintre copiii noștri reprezintă singura modalitate de a continua educația. 

 Comunicarea prin intermediul camerei video este o altă modalitate prin care putem comunica cu 
copiii noștrii și aparținătorii acestora, astfel ne putem vedea, explica lucruri pe care nu le înțeleg. 

 De altfel, Zoom-ul și Meet-ul reprezintă și acestea mijloace de comunicare, posibile pentru unii elevi. 
 Folosind aceste mijloace, încercăm să facem față provocărilor pandemiei, care ne-au îngrădit 

drepturile existențiale, dar pe cele educaționale. 
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STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR MUSCOI GEORGETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 
 
 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 on-line, ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 
perspectivă și să ne adaptăm rapid noilor tehnologii de predare. 

 Organizarea procesului de învățare în mediul on-line presupune o pregătire specială, nu numai din 
perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a 
flexibilității metodologiei de predare și evaluare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane 
pentru o astfel de experiență didactică. 

 În acest context, am participat la cursuri de dezvoltare a competențelor digitale și am 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 ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Twinkl, Digitaliada, până la platforme educaționale 
recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom. 

 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, reglarea și eficientizarea procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse 
inițial. În condițiile predării on-line, a trebuit să regândim strategiile de evaluare. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului 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. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. 

 Atât evaluarea sumativă cât și cea 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. Evaluarea on-line 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, conversația, chestionarea orală, interviul); 
• verificarea scrisă (lucrări scrise formative/sumative, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, 

eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc.;  
• activitățile practice (lucrări practice, proiecte, investigații, observarea și analiza activităților 

practice desfășurate de elevi); 
• testele sau probele de cunoștințe în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale (formularele Google, teste interactive – aplicații din domeniu).  
 Modalitățile de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare 

sunt aproape nelimitate. 
 Platforma Google Classroom, pe care am lucrat în timpul predării on-line la clasa a IV-a, mi-a oferit 

modalități multiple de evaluare: corectarea temelor cu acordarea de feedback direct fiecărui elev; 
conceperea unor teste prin intermediul formularelor Google pe care elevii le-au completat cu interes, aflând 
imediat punctajul obținut și întrebările la care au dat răspunsul greșit; încărcarea unor lucrări 
practice/portofolii/experimente/filmulețe cu diferite activități desfășurate împreună cu familia și 
prezentarea acestora pe Meet; teste interactive; eseuri pe baza unor prezentări PPT/filmulețe; benzi desenate 
etc. Unii elevi au preferat să redacteze temele electronic, scrisul de mână fiind mai obositor și neatractiv. 

 Spre deosebire de învățarea clasică, metodele interactive din mediul on-line sunt variate, deseori mai 
apropiate vizual de jocurile cu care elevii sunt obișnuiți și îi ajută să reţină mai uşor informaţiile explorând 
atât memoria vizuală, cât și pe cea auditivă. Foarte important este și că resursele sunt întotdeauna la 
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îndemână. Putem pune elevilor la dispoziţie imagini, filme, planşe recapitulative şi o mulţime de teste 
interactive pentru verificarea cunoștințelor predate. 

 Pe platformele online, elevul se poate testa de câte ori este necesar, indiferent de greșelile inițiale, 
până când este sigur că a acoperit lacunele. Testele personalizate ajută la fixarea noțiunilor. 

 Prin intermediul jocurilor interactive 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. 

 Beneficiile percepute în utilizarea platformelor digitale în procesul de evaluare pot fi: 
• 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;  
• păstrarea și reutilizarea evaluărilor;  
• furnizarea de feedback imediat.  
 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. 
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EVALUAREA ONLINE O PROVOCARE PENTRU FIECARE CADRU 

DIDACTIC 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MUȘET EMILIA MĂRIOARA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 LUGOJ 

 
Procesul de învâțământ este complex și presupune parcurgerea următoarelor etape: predare, învâțare 

și verificare. Introduerea unor modificări în desfășurarea procesului de învățâmânt a determinat 
reorganizarea modului de desfășurare a activităților de învâțare. Asimilarea de noi cunoștințe este mereu 
urmată de o verificare care poartă numele de evaluare. 

Învâțământul la distanță a dus la apariția unor metode noi de evaluare chiar și în învâțământul 
preșcolar, iar cum jocul este activitatea fundamentală la vârsta preșcolară platformele online au reprezentat 
o bună oportunitate astfel încât copiii să fie și de la distanță evaluați într-un mod cât mai plăcut și atractiv. 

Desfășurarea activității instructiv-educative în mediul online a impus crearea de diverse programe 
care au permis inițiere unor aplicații prin intermediul cărora s-a putut realiza o evaluare pe placul copiilor 
dar și care să genereze rezultate imediate. Cum am putea evalua copiii dacă nu prin joc? Jocul fiind poate 
singura modalitate prin care am putea determina micii preșcolari să ne răspundă la cerințe și astfel să putem 
afla nivelul lor de dezvoltare dar și de înțelegere a conținuturilor transmise. 

Pe parcursul predării online am lucrat în numeroase platforme și am conceput jocuri, dintre acestea 
as dori să amintesc câteva: Wordwall, Jisgawplanet, Learning Apps. 

În cele ce urmează voi încerca să fac câteva precizări legate de fiecare dintre aplicațiile enumerate 
mai sus dar și despre modul în care pot fi utilizate aceste platforme astfel încât să putem evalua cunoștințele 
preșcolarilor. 

Aplicația Wordwall este o aplicație care oferă cadrelor didactice posibilitatea de a crea diverse tipuri 
de activități, avantajul acestei aplicații stă în faptul că pot fi create diverse jocuri care pot fi utrilizate într-
o serie de de activități. De exemplu după o activitate de observare desfățurată la domeniul Științe, 
Cunoașterea Mediului, în cadrul căruia copiii au învățat despre mijloacele de transport în ziua următoare 
pentru a verifica gradul de înțelegere al copiilor vom putea crea un chestionar utilizând aplicația Wordwall, 
este vorba despre un chestionar care conține și imagini iar copiii au posibilitatea de a alege răspunsul corect 
selectând imaginea potrivită. 

Avantajul aplicației este faptul că imaginile pot fi alese direct din aplicație dar cadrul didactic are 
posibilitatea de a și încarca singur imaginile dorite, astfel încât chestionarul aplicat preșcolarilor să fie cât 
mai original. 

Tot în aplicația Wordwall putem realiza și teste de evalure mai complexe care pot fi aplicate pe cele 
trei niveluri de evaluare desfășurate pe parcursul anului școlar: evaluare inițială, sumativă sau finală. 

Se pot realiza astfel teste de evalure complexe la Domeniul Științe – matematică dar și la alte domenii. 
O altă aplicație interactivă utilizată în învățământul preșcolar este Jisgawplanet, această aplicație le 

permite cadrelor didactice să conceapă diverse puzzle-uri, cu teme diferite existând din nou opțiunea de a 
alege imaginea dorită pentru puzzle direct din aplicație sau de a încărca din calculator o imagine.  

Putem crea astfel puzzle-uri diverse raportate la nivelul de vârstă al preșcolarilor cu un număr de 
piese diferit pentru cei mici cu mai puține piese iar pentru cei mari cu mai multe piese, avem șansa să 
alegem și forma pieselor și modul în care le așezăm. Puzzle-rile pot avea teme variate: povești îndrăgite de 
copii, anotimpuri, animale domestice sau sălbatice, mijloace de transport. 

Aplicația Learning Apps reprezintă o inovație în învățământul preșcolar și un privilegiu pentru 
cadrele didactice, și în cadrul acestei aplicații există mai multe tipuri de jocuri, dintre care as dori să 
amintesc modul cronologie în care copiii pot așeza în ordine cronologică cifrele, secvențele semnificative 
din povești. Este o aplicație menită să îi determine pe copii să își amintească noțiunile învățate și să le 
reproducă prin intemediul jocului de ordonare. 

Învățământul online a fost cu siguranță o provocare pentru fiecare dintre noi dar este cert faptul că 
aplicațiile online nu au făcut decât să vină în sprijinul nostru, atât al cadrelor didactice cât și al copiilor. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. MUSUROI CARMEN 

 ŞCOALA GIMNAZIALA GURA-PADINII  
 
 "Educația este ceea ce rămâne după ce uităm ceea ce am învățat în școală" Albert Einstein 
 
 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. 

 Cel mai important aspect pe care trebuie să nu îl pierdem din vedere este asigurarea comunicării cu 
copiii, cu părinții, poate mai mult decât înainte, sa-i sustinem si sa-i incurajam in aceasta experienta inedita. 

 Școala online sau cursuri tradiționale –este o problemă curentă, independentă aparent de voința 
noastră, o realitate care împărțit în tabere diverse profesori, părinți, elevi, și nu numai. Învățarea online ne-
a oferit prilejul să explorăm noi moduri de învățare, metodologia clasică fiind înlocuită cu mijloace mai 
atractive, implicând resurse digitale dintre cele mai variate, toți fiind puși în situația de a experimenta, de 
investiga și aplica tot ceea ce părea eficient la acel moment. 

 Avantajele școlii online există, iar printre ele putem regăsi aprofundarea deprinderilor cu tehnologia, 
descoperirea unor programe utile, interactivitatea, accentuarea părților practice și mai putin teoriei.  

 Pe de altă parte, este evidentă prezența a numeroase dezavantaje, specifice învățământului românesc, 
determinate de structura socială și de posibilitățile financiare ale părinților elevilor. Lipsa accesului la 
tehnologie pune mari probleme, atât ca deficit de dispozitive, dar și conexiuni de internet deficitare în unele 
zone. Interacțiunea efectivă între copil și profesor se realizează mai greu, mai ales dacă elevul are dificultăți 
în a înțelege ceva. 

 Copiii, de asemenea, interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială îi afectează din punct de 
vedere atitudinal, afectiv, relational, nu mai pot lega prietenii, nu se mai pot exprima emoțional așa cum 
făceau în cazul cursurilor la școală. 

 În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii 
de predare ,,noile platforme educationale în programele lor de instruire. 

 În cele mai multe situații cadrele didactice și/sau elevii au accesat diferite forme educaționale, mai 
mult sau mai puțin convenționale -de la mijloace de comunicare informaționale precum Whatsapp, 
Facebook Messenger, e-mail, Skype, la platforme educaționale variate care au fost promovate în această 
perioadă pe internet și sunt în varianta free - Google Meet, Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, 
Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, 
Google Classroom sau platforma educațională Moodle cu precădere pentru mediul universitar. 

 Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile folosite cu success în activitatea cu elevii, la 
majoritatea disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea 
cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Este o aplicație 
ușor de utilizat, îndrăgită mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau 
intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau laptopul. 

Importanța utilizărri aplicației kahoot: 
• Obiectivitatea evaluării rezultatelor 
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 
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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 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. 
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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE – 

IMPORTANȚA EVALUĂRII ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MUT ILEANA-MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA 

JUDEȚUL: CARAȘ-SEVERIN 
 
 Evaluarea on-line și înainte de predarea și învățarea on-line au fost provocarea carierei mele, cu 

siguranță a multor colegi. 
 După niște zeci de ani de carieră didactică în învățământul primar credeam că știu multe, dar nu totul 

și brusc părea că nu mai știu aproape nimic.  
 Inițial panică, lamentare, mai apoi mobilizare și convingerea că putem să ne adaptăm. Și chiar am 

făcut-o. Nu spun că nu prefer școala față în față, exclus, nimic nu va putea înlocui emoția din sala de clasă. 
 Pentru că nu avem de ales ne străduim să profesăm on-line cât putem noi mai bine. 
 Mă străduiesc să construiesc lecțiile de așa manieră încât să nu sacrific pedagogia în favoarea 

tehnologiei, să fac activitățile propuse atractive ca să nu-i plictisesc pe micii mei elevi. Mereu am senzația 
că nu-mi ajung cele 30 minute, că nu am transmis suficientă informație. Ușor, ușor am ajuns la concluzia 
că echilibrul este cheia unor lecții reușite. 

 Evaluarea, în special evaluarea formativă, capătă o importanță deosebită în contextul învățării online, 
deoarece contribuie la păstrarea unei relații constante cu elevii, ne ține permanent conectați cu ceea ce știe 
și poate să facă cu ceea ce știe elevul.  

 Instrumentele oferite de tehnologie ne oferă posibilități nelimitate de evaluare, depinde de dorința 
noastră de a le descoperi și utiliza, de creativitatea fiecărui cadru didactic. Cu siguranță evaluarea on-line 
nu va fi revoluționată prin înlocuirea fișelor în format Word, cu aceleași fișe în format electronic. 
Tehnologia ne provoacî să evaluăm atractiv, plăcut, chiar relaxant pentru copil. A nu se înțelege că pledez 
pentru școala on-line, nu, astfel de evaluări le putem realiza și când suntem în sala de clasă cu elevii. Sigur 
ne va răpi timp, dar după ce vom vedea beneficiile vom uita că ne-a fost greu, că ne-am poticnit uneori. 
Este important să explorăm și să le oferim și elevilor noștri să facă același lucru. 

 Pentru probele orale folosesc cu rezultate mulțumitoare comunicarea video-audio unu la unu cu elevii 
mei, ei expun răspunsuri la întrebări, povestesc pe baza unei imagini dintr-o poveste, etc. 

 Construiesc de asemenea teste cu ajutorul instrumentelor oferite de tehnologie. 
 Important este ca evaluarea on-line să fie susţinută de aceleaşi principii ca evaluarea tradițională: 

valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă. 
 Și evaluarea on-line ca și evaluarea tradițională trebuie să fie suficient de flexibilă şi diversă pentru 

a ține cont de nevoile şi circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  
 Un minus al evaluării on-line, cel puțin așa consider eu, este paleta limitată de evaluare a abilităților 

elevilor, fiind mai ofertantă cu evaluarea cunoștințelor. 
 Aș concluziona că în contextul învățării on-line, implicarea noastră este foarte importantă și că aceste 

instrumente ar trebui să creeze o interacțiune umană mai profundă, mai semnificativă sau cel puțin așa îmi 
place să cred. 
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INSTRUMENTE ON-LINE DE ÎNVĂȚARE 

 
 PROF. INV. PRIMAR MUTU LILIANA  

  
 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 Moodle Modular 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; • consilier de 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.  
 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 
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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) 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, să fie 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.  

 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 a purta 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.pdf  
* www.1educat www.edu.ro 
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METODE DE EVALUARE ON-LINE 

 
MOISA LACRIMIOARA GABRIELA- SECRETAR ŞEF 

ŞCOALA GIMNAZIALA „DACIA” ORADEA 
 
Ce aspecte ale învățării elevilor putem evalua online? 
Interactivitate, învățare colaborativă, construcția colectivă a cunoașterii. 
 Există metode de evaluare online, care servesc drept măsuri adecvate ale nivelurilor cognitive în 

Taxonomia obiectivelor educaționale a lui Bloom: 
Taxonomia lui Bloom- Cunoaştere, Înţelegere, Aplicare, Analiză, Sinteză, Evaluare 
Metode de evaluare on-line-Exerciţii cu alegeri multiple, adevărat-fals, de completare a spaţiilor 

libere, răspunsuri scurte, jocuri, chestionare, animaţii, tutoriale, eseuri, studii de caz, proiecte, portofolii, 
prezentări, laboratoare virtuale.  

 Evaluarea formativă oferă educatorilor și elevilor feedback în timp util și frecvent cu privire la 
stăpânirea materialului cursului și a obiectivelor de învățare. În esență, educatorii probează învățarea 
elevilor și oferă feedback bazat pe rezultate pentru a modifica experiența de învățare. Elevii pot folosi 
feedback-ul pentru a identifica punctele slabe pentru studii ulterioare.  

 Evaluarea sumativă şi rezultatele evaluării sumative sunt folosite pentru a atribui notele elevilor și 
pentru a trage concluzii cuprinzătoare despre însușirea obiectivelor de învățare a cursului. Chiar dacă mai 
multe sarcini pentru evaluare pot fi mai bune decât prea puține, educatorii trebuie să fie precauți în utilizarea 
unui exces de sarcini. Dacă există prea multe evaluări, elevii se pot concentra pe cantitate, mai degrabă 
decât pe calitatea învățării mai profunde. 

 Evaluările formative, (forumuri / bloguri / chat-uri). 
 Persoanele sau grupurile pot prezenta rezumate sau pot purta conversații pe diferite subiecte de 

discuție pentru a promova interacțiunea. Educatorii ar trebui să ofere îndrumări, termene și spațiu pentru 
forumuri de discuții. Grupurile mici pot avea un purtător de cuvânt care postează, în timp ce un alt membru 
poate răspunde la întrebările / comentariile din restul clasei. Grupurile pot conversa prin chat sau posta un 
forum de discuții cu scopul de a ajunge la un consens cu privire la o problemă, apoi să își prezinte consensul 
pentru restul clasei în blog, videoclip și forum. Toate subiectele majore au nevoie de un domeniu de subiect 
separat, astfel încât elevii să poată posta idei relevante pentru subiecte, păstrând în același timp obiectivele 
de învățare atunci când creează subiecte de discuție. Educatorii pot crea un subiect nou sau pt posta surse 
externe, atunci când există un subiect interesant pe care doriți să-l subliniați din discuțiile anterioare ale 
elevilor. Chat-urile pot fi utile atunci când grupurile sau studenții au nevoie de o cale de a pune și răspunde 
la întrebări pentru a facilita munca de colaborare. Profesorii pot folosi chat-ul ca „oră de birou” pentru a 
interacționa în timp real cu studenții. 

Test (răspuns scurt, alegere multiplă) 
Testele scurte, dar frecvente, pot ajuta atât educatorul, cât și elevul să urmărească progresul lor de 

învățare. Un test poate avea doar 10-15 întrebări pentru a oferi suficiente informații pentru feedback. Pentru 
teste cu alegeri multiple, notarea automată poate economisi timp educatorilor și poate oferi feedback rapid 
elevilor. 

 Pentru răspunsuri scurte sau elemente de răspuns construite scurt, educatorii pot dori să ofere 
feedback suplimentar de comentarii prin e-mailuri sau prin utilizarea unei platforme de comunicații private 
într-un sistem de management al învățării. 

 Proiectele pot include simulări, jocuri de rol, studii de caz, exerciții de rezolvare a problemelor, 
muncă de grup în colaborare și brainstorming sau dezbateri pe diferite teme. 

Pentru proiecte individuale, participanții la proiectele de grup ar trebui să primească feedback de la 
colegi pentru o varietate de puncte de vedere. Un mediu online permite elevilor sau educatorilor să ofere și 
să primească feedback imediat. 

Elevii pot urmări subiecte predeterminate de către profesor, pot scrie sau crea pentru un public și își 
pot publica sau prezenta concluziile prin intermediul site-urilor web / bloguri / forumuri / forumuri de 
discuții. 
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 Portofolii. Elevii pot fi creativi în prezentarea învățării și creșterii lor prin diferite combinații de 
lucrări, audio / video și prezentări. 

Educatorii pot, de asemenea, să stabilească în prealabil ce ar trebui să fie inclus în fiecare portofoliu 
şi pot folosi rubricile pentru a evalua portofoliile. Prezentările pot fi sub formă de pagini web informative, 
cum ar fi bloguri, teste generate de elevi, video / audio sau prezentări powerpoint. 

 Practica bazată pe experiență. Elevii postează săptămânal sau lunar despre experiențele lor, în timp 
ce colegii lor sau educatorul pot critica și răspunde. Procedând astfel, o astfel de interacțiune îl va ajuta pe 
elev să reflecteze asupra experienței sale.Elevii pot folosi bloguri, forumuri sau dropbox electronic pentru 
trimiterea lucrărilor. Pentru a reduce la minimum pierderea muncii, încurajați elevii să-și salveze munca 
(de exemplu, hard disk extern, dropbox, google drive etc.) Lucrările pot varia de la un paragraf scurt la un 
raport complet de cercetare. Indiferent de lungime, elevii își pot posta lucrările online pentru feedback-ul 
colegilor de clasă, precum și feedback-ul instructorului. Elevii pot trimite articole scurte, dar săptămânale, 
pentru a evalua dacă elevii înțeleg sau nu materialul pentru acea săptămână. 

Lucrare de un minut: Elevii rezumă cel mai important aspect al învățării și reflectă la întrebările legate 
de înțelegerea lor, scriu despre învățarea care nu era clară după o anumită lecție sau grupuri de lecții, scriu 
o propoziție care răspunde la întrebări: „cine, când, unde, cum și de ce?” 

 Lucrările de sfârșit de curs pot servi și ca instrument de evaluare cuprinzător.  
 În calitate de educator probabil că utilizați o varietate de metode de evaluare pentru a determina 

măsura în care elevii dumneavoastră și-au atins obiectivele de învățare. Majoritatea acestor opțiuni vă sunt 
disponibile în continuare când predați online, dar trebuie gestionate diferit. În plus, există metode de 
evaluare într-un curs online pe care este posibil să nu le fi luat în considerare niciodată. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON- LINE 
 

 PROF. PT. INV. PRIMAR,  
 MOISE IONELA MARIANA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PUTINEIU 
 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. Aceste forme 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. 

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. 

– 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 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. 

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. 

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; 

418

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/


• 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. 
Poate am scăpat ceva în această enumerare, dar ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în 

care bâjbâim metodele pe care să le folosim, denotă faptul că nu dezbatem suficient. 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 nu trebuie sa o facem oricum. 

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 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. ÎNV. PRIMAR MOISESCU MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI, ARGEȘ 
 
 Evaluarea școlară reprezintă un ansamblu de activități ce nu sunt independente de anumite intenții. 

Acestea transcend datele imediate și contingente, raportându-se la o serie de funcții și finalități. Scopul 
evaluării este de a perfecționa actul educațional, de a stabili acțiuni precise pentru a adapta necontenit 
strategiile educative la particularitățile situației didactice, la particularitățile elevilor.  

 Printre funcțiile evaluării se numără verificarea sau identificarea achizițiilor școlare, perfecționarea 
și regularizarea căilor de formare a indivizilor, orientarea deciziilor de natură pedagogică în vederea 
asigurării unui progres armonios și continuu în dezvoltarea elevului.  

 Obiectivele și funcțiile evaluării sunt ,,rescrise” pe parcursul evaluării, în funcție de transformările 
previzibile sau imprevizibile.  

 Plecând de la cantitatea de informație incorporabilă de către elevi, metodele și tehnicile de evaluare 
se clasifică în evaluări parțiale sau globale, iar față axa temporală la care se raportează verificarea, evaluarea 
poate fi inițială, continuă și finală.  

 Metodele utilizate în evaluarea performanțelor școlare sunt de mai multe feluri. Cele mai frecvente 
sunt probele orale, cele scrise și cele practice.  

Verificarea orală constă în realizarea unei conversații prin care profesorul urmărește identificarea 
cantității și calității instrucției. Conversația poate fi individuală, frontală sau combinată. Metoda favorizează 
dezvoltarea capacităților de exprimare ale elevilor, feed-back-ul este mult mai rapid.  

Verificarea scrisă apelează la anumite suporturi scrise, cu avantaje ca posibilitatea verificării unui 
număr mare de elevi într-un interval de timp determinat, raportarea rezultatelor la un criteriu unic de 
validare. 

 O altă modalitate de evaluare o constituie autoevaluarea elevilor. Este un prim exercițiu pe calea 
dobândirii autonomiei în evaluare. De asemenea, metodele alternative de evaluare, precum proiectul sau 
portofoliul, dezvoltă creativitatea elevilor.  

 În mediul online, pe lângă metodele enumerate mai sus, mai pot fi folosite eseurile, teste de tip 
chestionar (tipuri de răspunsuri ,,da/nu”, răspunsuri multiple), teste propunând probleme spre soluționare.  

 Evaluarea online este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate și 
utilizează multe din strategiile folosite în predarea și evaluarea tradiționale față în față.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoș, C. (coord.), (1998), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, 

Iași: Polirom 
*** https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
*** https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR MOISOC DIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”MIHAI EMINESCU”RADAUȚI 
JUD. SUCEAVA 

 
 “Evaluarea şcolarǎ este procesul prin care se delimiteazǎ, se obţine şi se furnizeazǎ informaţii utile, 

permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluǎrii presupune douǎ componente relativ distincte: 
mǎsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare.”  

 Evaluarea este o dimensiune foarte importantǎ a procesului de învǎţǎmânt întrucât furnizeazǎ 
informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia, în ansamblul sǎu, cât şi a unor componente ale sale. 

 Asigurând realizarea feedback-ului, aceste informaţii sunt absolut necesare pentru reglarea, 
autoreglarea şi ameliorarea activitǎţii de predare-învǎţare. Esenţa evaluǎrii constă tocmai în cunoaşterea de 
cǎtre educator şi alţi factori responsabili a rezultatelor activitǎţii şcolare în vederea ameliorǎrii şi 
perfecţionǎrii sale în etapele urmǎtoare.  

 În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite consider că acţiunea de evaluare trebuie să fie judicios 
elaborată, instrumentele de evaluare folosite punând în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul 
iniţial în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

 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. Consider că îmbinarea lor constituie soluţia 
cea mai potrivită.  

 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru noi, acum, în această perioadă este folosirea tehnologiei pentru a-i ajuta 
pe elevi să devină autonomi în învățare, lucru greu de făcut, dar nu imposibil. 

 Pe lângă metodele tradiționale care pot fi utilizate în învățământul online, verificarea orală, 
chestionarul, referatul, portofoliul, putem folosi și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea resurselor 
media, care oferă rezultate impresionante. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei în 
evaluare au o varietate de alegeri. 

 
Platforma Google Classroom este o platformă complexă, care permite realizarea eficientă a 

procesului instructiv-educativ, pe toate dimensiunile sale : 
a. predare - există posibilitatea de a crea planuri/scheme ale lecției, prezentări cu ajutorul aplicațiilor 

din google drive : docs, sheets, slides la care se adaugă, aplicația google jamboard care poate fi accesată în 
cadrul întâlnirilor pe Meet; 

b. învățare - inserarea unor alte aplicații din alte surse web; 
c. evaluare - classwork - cu posibilitatea corectării temelor; google forms 
(crearea de teste cu completare directă și posibilitatea de a primi feedback instantaneu) 
 
În Google Forms 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. 

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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LearningApps (https://learningapps.org/) este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, 

activități interactive, teste etc. 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 
 
Alte instrumente digitale: 
- Pentru crearea de teste online: Test Mooz (https://testmoz.com) 
- Teste interactive : Quizalize (https://www.quizalize.com) 
- Fișe interactive de evaluare (https://app.wizer.me) 
- Liveworksheets - fișe de lucru cu răspuns imediat  
( https://www.liveworksheets.com ) 
- Mentimeter- ideal pt prezentari și chestionare, teste cu răspuns imediat  
(https://www.mentimeter.com/app) 
- 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.  
(https://create.kahoot.it/share/lumea-romana/21b4b731-e4d0-40a3-ba3d-632537493a4d) 
etc. 
 „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 ONLINE 

 

PROF. PT. INV. PRESCOLAR MOLDOVAN SANDA RAMONA 
 

 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 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; 
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Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 

Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți 

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. realiza prin probe scrise 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR MOLDOVAN VASILICA 

 
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. 

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). 

 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. 
Elevilor 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. 

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 
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/


 
EVALUAREA ONLINE- CÂND CEVA NU MERGE, MERGE O SCHIMBARE! 

 
PROF. MOLDOVEANU MONA MARIA,  

LICEUL TEHNOLOGIC ”DUMITRU DUMITRESCU” BUFTEA 
 
”Nu specia cea mai puternică sau mai inteligentă supraviețuiește, ci aceea care se adaptează cel mai 

bine la schimbare”, spunea Charles Darwin. Ultimele 8 luni din viața noastră ne-au pus în fața schimbărilor 
într-un ritm amețitor, forțându-ne să ieșim din zona noastră de confort, fie că am vrut, fie că nu. Toate 
metodele și tehnicile de predare și de evaluare pe care le cunoșteam și foloseam de ani de zile s-au dovedit 
peste noapte inutile și învechite. A fost necesară o regândire a întregului demers didactic, o adaptare la noile 
cerințe, iar pentru a realiza aceste lucruri a fost nevoie de o nouă serie de cursuri și sesiuni de formare.  

Primul pas a fost acceptarea noii situații și înțelegerea faptului că a mă lamenta sau a da vina pe cineva 
nu avea să mă ajute cu nimic. Am conștientizat și acceptat faptul că singurul lucru care avea să mă ajute 
era să fac tot ce îmi stă în putere pentru a mă adapta, așa că mi-am făcut un plan. Am început prin a studia 
tot ce îmi cădea în mână despre tehnici de predare la distanță, despre folosirea instrumentelor și platformelor 
educaționale și despre modalități de evaluare online. Au urmat apoi cursuri și sesiuni de formare, conferințe 
și webinarii despre predarea, învățarea și evaluarea online, pe care le-am sintetizat ulterior în funcție de 
tipul de evaluare pe care doream să o folosesc. Astfel, mi-am grupat pe categorii aplicațiile și platformele 
prin care se poate realiza evaluarea și am început transpunerea în practică. Am descoperit faptul că unele 
funcționau mai bine, iar altele aveau dezavantaje, așa ca am adaptat pe parcurs metodele.  

Pentru evaluarea inițială m-a ajutat platforma Adservio, pe care o foloseste liceul unde predau limba 
engleză. În acel moment mi s-a părut cel mai potrivit să folosesc teste create de mine in Word, pe care le-
am partajat pe ecran elevilor la începutul sesiunii, le-am cerut să țină camerele și microfoanele deschise pe 
tot parcursul testului, să scrie pe foi răspunsurile, iar in ultimele 5 minute fiecare elev a făcut poză testului 
și a încărcat-o pe platformă. Am setat timpul limită la sfarșitul orei, astfel încât după expirarea lui să nu 
mai existe posibilitatea incărcării unui alt test (pentru a preveni rezolvarea testului după oră și încărcarea 
ulterioară). Am corectat testele online, prin intermediul platformei, am putut să adaug explicații și să scriu 
nota direct pe poza trimisă de elevi. Mai mult de atât, am putut trimite feedback individual fiecărui elev 
printr-un mesaj privat atașat temei, în care le-am precizat unde trebuie să mai exerseze sau unde să acorde 
o atenție sporită. 

O aplicație pe care am folosit-o cu success în special pentru evaluarea formativă a competenței de 
producere de mesaje scrise este Padlet. Aceasta este o aplicație foarte simplă, care nu necesită crearea unui 
cont de către elevi, ei au acces la Padletul creat de profesor doar prin accesarea unui link. Este, după părerea 
mea cea mai facilă aplicație, întrucât elevii doar apasă un buton aflat în partea de jos a paginii și li se 
deschide o casetă în care pot începe să scrie ceea ce li se cere. Pe lângă opțiunea de postare a unor mesaje 
scrise, elevii pot încărca fotografii, clipuri video, linkuri, se pot înregistra, se pot filma sau pot adăuga 
fișiere. Există și posibilitatea de a se realiza evaluare intercolegială, întrucât la fiecare postare pot fi 
adăugate comentarii sau aprecieri prin butoane specifice. Trebuie precizat faptul că această aplicație este 
gratuită numai în limita a 10 padleturi/profesor, iar abonamentul a costat 10 dolari pe lună. 

Renumita aplicație Kahoot este printre preferatele elevilor, deoarece este interactivă și le oferă acel 
sentiment de competiție, pe lângă muzica energică ce rulează în timpul chestionarului și care îi binedispune. 
Din păcate, oferă în special opțiunea de itemi cu alegere multiplă, iar pentru a rezolva un astfel de chestionar 
elevii trebuie să dispună fie de două dispozitive, fie să aibă aptitudini de a naviga ușor între două ferestre 
(deoarece întrebările si variantele de răspuns apar pe un ecran, partajat de profesor, iar ei trebuie să bifeze 
răspunsul corect pe un alt ecran). Este foarte potrivită pentru evaluare formativă. 

Site-ul liveworksheets oferă posibilitatea de a realiza fișe de lucru sau teste interactive pe care elevii 
pot lucra direct, după care lucrarea lor este trimisă profesorului și este corectată automat. Momentan este 
aplicația pe care o folosesc cel mai des, deoarece oferă o gamă largă de tipuri de itemi, atât obiectivi, cât și 
subiectivi, cum ar fi: rearanjare, alegere multiplă, potrivire, răspuns dual, itemi cu răspuns scurt, întrebări 
deschise, etc. Un alt avantaj este faptul că oferă posibilitatea de a crea exerciții de ascultare, unde pot fi 
încărcate mesaje audio, elevii pot pronunța anumite cuvinte/expresii/propoziții, ceea ce reprezintă un mare 
avantaj pentru profesorii de limbi moderne. Profesorii pot crea un număr nelimitat de fișe/teste, dacă le fac 
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publice, sau 30 de fișe/teste, dacă aleg să fie private (doar persoanele cărora li se dă link le pot vedea). 
Practic orice test in format pdf poate fi incărcat pe site, transformat automat într-o poză, pe care ulterior 
veți desena casete în care veți tasta răspunsurile corecte sau comenzile pe care trebuie să le efectueze elevii 
la exerciții de tip ”unește cu săgeți”/ ”potrivește cuvântul cu imaginea”, etc. Odată ce ați salvat testul, 
acestuia îi va fi atribuit în mod automat un link pe care profesorul îl va trimite elevilor. După ce elevii 
rezolvă sarcinile, ei trebuie să apese butonul ”finish”, apoi ”e-mail to my teacher”, urmat de introducerea 
numelui, a clasei, a disciplinei și a unui cod pe care îl va trimite profesorul, astfel încât testele să nu ajungă 
în căsuța personală de e-mail, ci în căsuța de e-mail de pe siteul liveworksheets. La profilul dumneavoastră 
veți avea și o căsuță pentru mesaje, unde vor intra automat toate testele elevilor, gata corectate, în timp real. 
Când folosiți itemi cu răspunsuri deschise, trebuie să aveți în vedere faptul că acestea nu vor fi corectate 
automat, așadar gândiți-vă înainte cum veți acorda punctajul. 

Există o multitudine de variante prin care putem realiza evaluarea online, iar colegii noștri sunt 
deschiși la a împărtăși din experiența lor pe diferite grupuri de socializare, de unde recunosc că am învățat 
foarte multe lucruri. Este important să experimentăm, să învățăm unii de la alții, să descoperim ce 
funcționează pentru noi și elevii noștri, să adaptăm acolo unde este nevoie și să nu renunțăm niciodată, 
indiferent cât de copleșitor ar putea deveni pe alocuri. Momentele când simțim că este cel mai greu sunt 
exact acelea în care ardem cel mai mult pentru a lumina calea copiilor și în care este foarte important să ne 
amintim că cea mai bună metodă de evaluare este zâmbetul de pe chipurile lor.  
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METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 

 
PROF. INV. PRIMAR MOLNAR MARIA RAMONA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ABRAM 
 
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. 

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) 

Lucrările de specialitate, studiile în domeniu (I.T. Radu, 2000; G. Meyer, 2000; A. Stoica, 2001; D. 
Ungureanu, 2001; C. Cucoş, 2008; M. Manolescu, 2002, 2005; X. Roegiers, 2004; C.L. 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 în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile 
moderne de evaluare include: hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul şi portofoliul. 

 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.  

Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode 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 
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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. 

Avantajele metodei R.A.I.: este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de 
învăţare interactivă; elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într-o 
activitate plăcută, atractivă, stimulativă pentru elevi; nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor 
elevilor, având rol constativameliorativ, ceea ce elimină stările emoţionale intens negative; promovează 
interevaluarea şi interînvăţarea; permite realizarea unui feedback operativ;contribuie la: formarea şi 
consolidarea deprinderii de ascultare activă, formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective dezvoltarea 
competenţelor de relaţionare; dezvoltarea competenţelor de comunicare; formarea şi dezvoltarea 
competenţelor de evaluare şi autoevaluare; dezvoltarea capacităţii argumentative etc.. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE, EDIȚIA 2020 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: MOLOCE RODICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SAMSON BODNĂRESCU”  
GĂLĂNEȘTI, JUD. SUCEAVA 

 
 Dintre platformele și aplicațiile de evaluare online am selectat un test Quiz, pe care l-am creat pentru 

clasa a III-a, în anul școlar 2019-2020. Scopul acestui test este de a verifica cunoștințele elevilor la finalul 
Unității de învățare ,,Unități de măsură”. Testul este realizat în cadrul platformei Classroom. Elevii mei au 
fost foarte încântați.  

Blank Quiz 
METRUL- TEST 
*Obligatoriu 
Numele si Prenumele * 
Răspunsul dvs. 

 

1. Care este unitatea principală pentru măsurat lungimea? 
10 puncte 

 
Răspunsul dvs. 
2. Care sunt submultiplii metrului? 
10 puncte 
o decimetrul 
o centimetrul 
o decametrul 
o milimetrul 
3. Care sunt multiplii metrului? 
10 puncte 
o decametrul 
o hectometrul 
o kilometrul 
o milimetrul 
4. Un metru are: 
10 puncte 
o 10 dm 
o 100 cm 
o 1000 mm 
o 10 dam 
5. Câți metri are un kilometru? 
10 puncte 
o 100 m 
o 1000 m 
o 10 m 
o 50 m 
6. Scrie prescurtat 42 kilometri. 
10 puncte 

 
Răspunsul dvs. 
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7. Scrie prescurtat 15 decametri. 
10 puncte 

 
Răspunsul dvs. 
8. Scrie prescurtat 376 centimetri. 
10 puncte 

 
Răspunsul dvs. 
9. Scrie prescurtat 1608 metri. 
10 puncte 

 
Răspunsul dvs. 
10. Care este mai mare 1 m sau 1 km? 
10 puncte 
o 1m 
o 1km 
 
 Părerea mea este că, indiferent de metoda de evaluare utilizată este important să evaluăm ceea ce 

știu elevii, să identificăm cauzele rezultatelor slabe și să eliminăm problemele pe care le întâmpină în 
formarea competențelor specifice programei școlare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Platforma Google Classroom- Creați- Temă cu chestionar 

431



 
 EVALUARE SI ACTIVITATI IN ONLINE 

 
 PROF. INVAȚ. PREȘC. MONEANU GABRIELA 

 
 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 prescolari să devină autonomi 
în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi preșcolarilor 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, ce dorim ca preșcolarii să 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. 

 Dau câteva exemple care le-am studiat :  
 – Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că preșcolarii devin „profesori”, construind ei 

înșiși itemi de teste.(în cazul nostru ajutați de părinți). 
 – Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 – 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.(pt scoala) 

– 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. 

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

 
 PROF. MORAR CLAUDIA 

 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII MAȘINI MIOVENI 
 
 
 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.  
 Avantaje ale utilizării platformelor și instrumentelor online sunt: 
1.Stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către profesor cât și 

de către elevi; 
2. Acces liber, în orice moment, de la orice fel de dispozitiv cu un browser, inclusiv PC-uri, laptop-

uri, tablete și smartphone-uri; 
3.Utilizarea platformelor și instrumentelor online încurajează crearea unui climat de învățare plăcut 

și relaxant; 
4.Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme elaborează rapoarte 

statistice complexe privind rezultatele evaluate; 
5.Feed-back pentru elev și profesor; 
6. Interactivitate; 
7.Autoevaluare; 
8.Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrați; 
9.Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbați de activitatea celorlalți din jur; 
10.Stimulează creativitatea; 
11.Majoritatea platformelor și a instrumentelor online propun un șir de prototipuri de teste, prezentări, 

colaje, etc., care pot fi modificate și adaptate la subiectul studiat și la vârsta elevilor. 
 Prin evaluare se realizează cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de 

instruire, au fost eficiente metodele de predare-învățare.  
 Formele evaluării sunt: iniţială, formativă (continuă), sumativă (cumulativă) 
 Metodele de evaluare pot fi: 
1.Eseurile stimulează utilizarea creativității, dar sunt dificil de evaluat cu obiectivitate. Sunt potrivite 

pentru disciplinele umaniste. 
Sunt greu de implementat într-un sistem on-line în vederea evaluării automate. 
2.Testele de tip chestionar pot fi: 
– Răspunsuri “da/nu” (true / false) sau cu 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 
3.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 
- 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 
- Rularea în cadrul intranet-ului universităţii 
- Securizarea aplicaţiei 
 Profesorul va ține cont de faptul că în orice circumstanțe nota, prin care este apreciată activitatea 

elevului respectiv, trebuie să fie întotdeauna obiectivă.  
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 Nota reprezintă aspectul cantitativ al activității calitative individuale, de sine stătătoare 
a elevului. 
 In 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. 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. 
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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. Achiri I. Didactica matematicii: Prelegeri. Chișinău: Prut Internațional, 2013. 
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INSTRUMENTE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR MORARU ELENA-DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „EPISCOP DIONISIE ROMANO”, BUZAU 
  
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 au 
încercat să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional a trebuit să 
continue în mediul on-line până la sfârșitul anului școlar, dar, care continuă și în acest an 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 on-line. 

Procesul instructiv-educativ este constituit din trei procese: predare, învățare și evaluare. 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. 

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. 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 în meiul online:  

• 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. 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. 
• 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 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. 

Indiferent de aplicația utilizată sau de modul în care alegem să îi evaluăm pe elevi, trebuie să ținem 
cont ca evaluarea să fie în concordanță cu obiectivele lecției, să îi stimuleze pe elevi să continue învățarea, 
atât pentru acoperirea lacunelor, cât și pentru aprofundarea cunoștințelor.  
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EVALUAREA COMPONENTĂ A ACTIVITĂȚII DIFERENȚIATE ÎN 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 
 

PROF MOROȘAN ELENA MIHAELA 
CSEI SF ANDREI GURA HUMORULUI 

 
 Evaluarea este parte esențială a procesului instructiv-educativ, ea verifică, măsoară şi apreciază 

rezultatele şcolare ale elevilor obţinute într-un anumit interval de timp. Rolul/ scopul evaluării este acela 
de a fundamenta deciziile, de a conştientiza problema şi de a influenţa evoluţia subiectului evaluat spre 
rezultate mai bune. Dintre funcţiile sociale şi educaţionale ale evaluării, enumerăm funcţiile: diagnostică, 
ameliorativă, prognostică, de orientare şcolară, de selecţie, motivaţională, constatativă, certificativă (Petty 
2007).  

 Din punct de vedere al momentului în care se realizează, evaluarea este de mai multe tipuri: iniţială 
sau predictivă; continuă sau formativă; finală sau sumativă (Cucoş 2000). 

 O măsură a succesului în diferențierea activității didactice este reprezentată și de evaluarea 
diferențiată. Când evaluarea este gândită încă din faza de planificare a activității didactice se va îmbina 
armonios cu restul activităților desfășurate și poate fi o modalitate eficientă de evaluare a performanțelor 
elevilor. În acest sens, prioritate se acordă obiectivelor ce presupun centrarea activității pe elev, pe 
valorificarea tuturor resurselor. Ioan Cerghit (2006, p 27) subliniază faptul că evaluarea sarcinilor de 
învățare este în strânsă legătură cu obiectivele propuse, cu comportamentele vizate și cu rezultatul final al 
acestor comportamente. 

 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 
incluziune. Cerințele/nevoile educative speciale (CES) se referă la „cerințele în plan educativ ale unor 
categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, 
psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socio - economice sau de altă natură.” 

 Evaluarea diferențiată necesită anumite condiții de învățare și se realizează în strânsă legătură cu 
utilizarea anumitor metode, mijloace didactice și forme de organizare a învățării.  

 Carol Ann Tomlinson (2005) sesizează faptul că deseori, atunci când este promovată educația 
incluzivă, cadrele didactice percep existența unui conflict între instruirea diferențiată (realizată în funcție 
de nivelurile elevilor) și notarea acestora( notare realizată după o anumită standardizare). Uneori, 
argumentarea notării este recomandat a fi făcută înainte de a începe activitatea propriu zisă cu elevii cu 
cerințe educaționale speciale. Uneori acest aspect se poate transforma într-o barieră în calea incluziunii care 
poate fi greu de depășit. Uneori, chiar înainte de a realiza intervenția psihopedagogică, sau de a lucra efectiv 
cu elevul, hotărâm că elevul respectiv nu va putea progresa și că vor exista dificultăți în realizarea evaluării. 
Astfel de presupuneri sunt defavorabile elevului, care prin inacțiunea cadrului didactic, pot ajunge la un 
moment dat să se îndeplinească. O altă confuzie care se face adesea în cazul evaluării diferențiate a elevului 
cu cerințe educaționale speciale se referă la confuzia dintre evaluare și notare. Însă dificultățile legate de 
evaluare și notare nu trebuie să fie un pretext pentru a lucra diferențiat.  

 Wormeli (2005) argumentează faptul că tocmai activitățile de învățare desfășurate în zona proximei 
dezvoltări, precum și atenția constantă a cadrului didactic și evaluarea formativă sunt atuuri care vor 
determina un progres mai vizibil și mai consistent pentru elevul cu cerințe educaționale speciale, decât în 
cazul în care elevul ar participa la activități pentru care nu este încă pregătit sau care îl depășesc. În cazul 
în care activitățile propuse depășesc capacitatea elevului, este posibil să ca acesta să acumuleze lacune de 
tipul analfabetismului funcțional, apare învățarea formală, adesea însoțită de elemente algoritmice, care nu 
sunt susținute de achiziții fundamentale. Activitățile specifice educației incluzive se desfășoară într-un timp 
mai îndelungat, fiind mult mai eficiente și care pregătesc mai bine elevii pentru evaluările de etapă, 
deoarece progresul în învățare este mai real și mai consistent, chiar dacă acest fapt presupune un timp mai 
îndelungat, efort mai mare și o implicare mai bună din partea cadrului didactic.  

 Evaluarea este esențială, deoarece determină cum și cât au învățat elevii, care este progresul acestora 
și mai ales arată în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele activității. Există o multitudine de modalități 
de evaluare a elevului cu cerințe educaționale speciale, dintre acestea amintim: portofoliul, prezentarea unor 
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teme, expoziția, proiectul, eseul, jurnalul realizarea de hărți, grafice, postere, evaluări interactive, teste grilă. 
Importantă este măiestria cadrului didactic, care poate crea un mediu de învățare provocator, oportunități 
de învățare deosebite, adaptate ritmului de lucru al elevului, profilurilor de învățare și intereselor elevilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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 EVALUAREA ONLINE LA ORELE DE MATEMATICĂ 

 
 PROF. MORTECI GENOVEVA LUCIA  

COLEGIUL I. A. ”ELENA DOAMNA” GALATI 
 
 Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare şi 

învăţare şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. 
 Evaluarea este componentã a procesului de predare-învãţare–evaluare care este responsabilitatea 

profesorului. Ȋntreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale evaluării: să 
fie continuă, completă și corectă. 

Operaţii 
măsurarea – prin administrarea de probe  
aprecierea – interpretarea, compararea, exprimarea unei judecăţi şi atribuirea unui simbol (foarte bine, 

bine etc.), nota  
decizia – programul suplimentar superior de îmbunătăţire a consecinţelor  
Din punct de vedere pedagogic evaluarea reflectă activitatea profesorilor şi a elevilor:  
profesorul cunoaşte nivelul atins de elevi, punctele lor forte şi lacunele, greşelile frecvente, care teme 

necesită explicaţii suplimentare, ce modificări trebuie să facă în următoarele secvenţele de instruire etc.;  
elevul se orientează spre conţinuturile esenţiale ale învăţării şi îşi conturează un stil de învăţare, îşi 

clarifică şi consolidează cunoştinţele/abilităţile acumulate, îşi formează atitudinea faţă de învăţare şi 
capacităţi de autoevaluare. 

Cunoaşterea performanţelor obţinute de elevi permite aprecierea calităţii activităţilor proiectate. 
Există mai multe criterii de clasificare a formelor evaluării: 
1.după cantitatea de informaţie verificată: 
-evaluare parţială şi globală; 
2.după criteriul obiectivităţii în notare: 
evaluare obiectivă şi subiectivă; 
3.după sistemul de referinţă privind emiterea judecăţilor de valoare asupra rezultatelor evaluate: 
-evaluarea criterială (raportarea comportamentului realizat de elev doar la obiectivele propuse, însuşi 

instrumentul măsurării fiind testele axate pe obiective) şi  
-evaluarea normativă (performanţa unui individ este judecată prin raportare la performanţa altui 

distribuţia performanţelor constituind norma); 
4.după agenţii evaluării: 
-evaluarea internă şi externă. 
5.după momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluarea: 
-iniţială; 
-continuă (formativă); 
-finală (sumativă, de bilanţ). 
Evaluarea online la orele de matematicã presupune utilizarea unor platforme de lucru care sã permitã 

ca acest proces sã fie corect, sã-şi atingã scopul, sã fie obiectiv. 
Important în procesul didactic este sã avem acces la Internet trebuie să găsim o formă de comunicare 

video. Atât profesorii cât şi elevii au nevoie de interacțiune. Elevii au nevoie să-și vadă profesorul și să îl 
asculte în toate etapele procesului didactic, dar mai ales în procesul de evaluare. 

Dintre cele mai utilizate modalitãţi de comunicare online pe care se poate realize evaluarea cu 
respectarea tuturor condiţtiilor desfãşurãrii evaluãrii pot enumera: 

1. Google Classroom este cea mai rapidă soluție pentru a accede la managementul conținutului 
educațional sub toate aspectele.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. Profesorul poate postateme pe care elevii să le lucreze ca exercițiu, iar după ce se revine la școală 
să se realizeze evaluările concrete. 
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2. WhatsApp este accesibilă la adresa: https://www.whatsapp.com/este de asemenea destul de simplu 
și ușor de utilizat. Aceastã soluție a fost utilizatã la ţînceputul activitãţii didactice din online pentru a rezolva 
problemele de matematică ale copiilor. Pentru profesori, pentru a putea comunica mai facil utilizarea 
variantei pe calculator a WhatsApp este foarte facilã.  

3.Microsoft Teams versiunea free poate fi accesată de aici: https://products.office.com/en-
us/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options. 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 dar 
și evaluarea. 

4. WebEx este 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 
sau clase paralele la aceeaşi unitate. 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. 

5. Soluția Moodle este una din cele mai utilizate soluții de e-learning la liceele sau universități 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 sau rezolvare de probleme. 

Soluția de educație on-line în aceastã perioada este o oportunitate de a continua procesul didactic, cu 
toate cã pentru a construi un conținut on-line ai nevoie de mult mai mult timp, aparatura, conexiune optimã 
la internet. Pentru a construi teste grilă on-line trebuie sã respectãm toate cerinţele unei evaluãri cât mai 
obiective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 
• O colecție de articole și resurse dedicate învățământului preuniversitar: 

http://itransfer.space/elearning-in-educatia-preuniversitara-din-romania/ 
• Experimente de e-learning: https://valygreavu.com/2012/11/29/experiment-de-e-learning-the-

challenge/ 
• Curs „Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale” CCD Bacãu, 2020 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 

IN INVATAMANTUL ONLINE 
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 G.P.P ,,5 URSULETI,, RONTAU  

 
 Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ . Consideraţii introductive şi 

delimitări conceptuale 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. 

 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. 

 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. 

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. 

 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 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 educative superioara ulterioara. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
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Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate, etapizate și 

reprezintă o formă de învățare la distanță. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ 
pe care o traversӑm. 

Implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților 
grupului de elevi, este o adevărată provocare. Utilizarea platformelor educaţionale este o alternativă la 
metodele tradiţionale de studiu.  

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. 

Căutând modalități de integrare a tehnologiei în învățământul online cu sarcini de lucru și evaluare 
avem alegeri aproape nelimitate. 

Învățarea și evaluarea cu utilizarea media, poate oferi o serie de opțiuni. Elevilor le place acest lucru 
și creativitatea manifestată este uluitoare.  

Dorim ca elevii să ne arate ceea ce știu, dar i-am învățat cum să o facă? 
Google Classroom este o aplicație pentru educație construită de Google, facilitând comunicarea și 

colaborarea profesorilor cu elevii, atât în timpul orelor cât și în afara acestora. 
În Google Classroom putem discuta cu elevii prin Google Meet (acesta este inclus gratuit acum); 

se pot corecta temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. 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 cum ar face în mod normal la clasă. 

În Google Forms putem concepe formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru 
a crea teste. Google Forms ne permite să include imagini sau video pentru interpretare sau ca 
material pentru elev. Întrebările pot fi închise sau deschise cu una sau mai multe variante de răspuns. 
Funcția Quiz permite oferirea de feedback instant. Elevii pot afla imediat dacă la un test au răspuns 
corect sau nu. Profesorul poate să includă explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, putem da posibilitatea elevilor să refacă testul. 

Răspunsurile elevilor (prin materialele încărcate, răspunsurile formulate sau rezultatele la teste) 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. 

Asigurarea unei comunicări clare, explicite și ferme în cazul în care elevii adresează întrebări astfel 
încât profesorii să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare. Pentru asigurarea unei 
comunicări eficiente este necesar ca fiecare cadru didactic să fie activ pe e-mail și pe platforma utilizată, 
chiar și pe telefonul mobil în vederea asigurării unei comunicări eficiente și optime, de suport, cu toți elevii 
și părinții elevilor împlicați în procesul de învățare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.cnpcv.ro/wp-content/uploads/2018/05/materialul-11.pdf 
*https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
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 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea, profesorilor, cursurilor sau ale 
instituțiilor..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. 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. Desigur în final în funcţie de concluzile desprinse, elevul 
îşi va modifica strategia de învăţare, iar profesorul pe cea de predare în învăţământul online.  

 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. 
 - susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
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: 
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 - 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;, 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: 
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Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON- LINE 

 

ÎNV. ED. MOVILĂ VALENTINA  
 

 Învățământul on- line reprezintă o formă de învățare la distanță adecvată unor contexte speciale, așa 

cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, este închis. Prin 

platformele și aplicațiile online, accesibile în acest moment drumul este larg deschis pentru diverse 

tehnologii utile în predare și evaluare. 

 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 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 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. 

 - O formă a evaluării on- line este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot avea 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. 

 Testul tip chestionar poate fi aplicat 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. 

 - Proiectul - reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 

profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008). Avantajele utilizării proiectului: este o metodă 

eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; cultivă responsabilitatea pentru propria 

învăţare şi rezultatele acesteia; asigură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; 
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facilitează abordările de tip inter- şi transdisciplinar; promovează interevaluarea/autoevaluarea şi 

interînvăţarea;  

 - 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). 

 „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). 

 Un portofoliu poate conţine 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..  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR: MUNTEAN IULIANA MONICA 

 LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE” ÎNTORSURA BUZAULUI 
JUDEȚUL COVASNA 

 
 Trăim într-o perioadă în care schimbările se produc în toate domeniile într-un ritm alert, lăsând 

amprenta lor peste tot. Educația a avut în ultima perioadă nenumărate provocări, dar cea mai mare 
provocare, spun eu, este învățarea on-line, care va produce în sistemul de învățământ o schimbare însemnată 
atât în cadrul activității instructiv-educative, cât și în cea de evaluare. 

 Școala online a fost un ”experiment” pentru toată lumea din martie 2020, nu numai pentru cadrele 
didactice care au încercat să găsească cele mai bune soluții pentru continuarea procesului educativ, dar și 
pentru elevii și părinții lor aflați într-o provocare neașteptată. 

 Tendința digitalizării procesului educativ, în perioada aceasta de încercare la nivel mondial, a făcut 
ca școala să treacă printr-o schimbare și o adaptare la lucrurile noi care se produc. Astfel tehnologia a 
devenit un suport permanent atât al profesorului, cât și al elevului, ce a condus la digitalizarea procesului 
educativ, la dezvoltarea competențelor digitale, la dezvoltarea creativității și a competenței de învățare 
autonomă. 

 În cadrul activității instructiv- educative, evaluarea este un proces de autoreglare care încheie 
circuitul predare-învățare-evaluare, având rolul de cunoaștere a performanțelor elevilor obținute la un 
moment dat, dar și a eventualelor lacune și a cauzelor acestora. În această etapă, cadrul didactic în general, 
are posibilitatea să cunoască măsura în care elevii și-au însușit materialul predat, conform competențelor 
stabilite, dar și să aprecieze propria activitate, în toate etapele pregătirii procesului didactic. Dacă metodele 
tradiționale de evaluare- probe scrise, orale sau practice, oferă anumite avantaje și anumite dezavantaje, în 
anumite situații cele alternative scot în evidență necesitatea de a descoperii ce știu și ce pot să facă elevii, 
mai degrabă cu cele însușite, decât să detecteze ce nu știu și ce nu pot face. Profesorul dacă dorește cu 
adevărat să știe de ce sunt capabili elevii săi, trebuie să observe cum aceștia îndeplinesc sarcinile de lucru 
în situații obișnuite, unde au numeroase ocazii de a-și demonstra cunoștințele și aptitudinile, perspectivele 
asupra evaluării, fiind corelate cu gradul de dezvoltare a elevului, pentru a furniza o imagine mai 
cuprinzătoare asupra capacităților și realizărilor sale. 

Constatând avantajele și dezavantajele fiecărei forme de evaluare, experiența didactică demonstrează 
utilitatea îmbinării lor. Alături de metodele tradiționale de evaluare, în practica școlară pot fi folosite și 
metode alternative- observarea sistematică a elevilor, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluare etc., 
vizând cunoștințe și capacități ale elevilor, atitudini ( practice, sociale, științifice etc.) interese, capacitatea 
de a face aprecieri de valoare ( opinii, adaptări atitudinale și comportamentale etc.). 

 Folosirea mijloacelor digitale în activitatea educativă și de evaluare a făcut posibil ca școala să devină 
online. Dar, ce presupune evaluarea online? Ea se realizează cu ajutorul unor platforme sau aplicații online, 
oferă acces deschis pentru oricine și oricând, un feed-back imediat, cum este cazul testelor cu itemi 
obiectivi. Testul de evaluare poate fi refăcut, iar rezultatele sunt transmise individual. Ca strategie de 
evaluare, se urmărește cea ce urmează să fie evaluat, respectiv se are în vedere obiectul evaluării, natura și 
obiectul deciziei avute în vedere, tipul de date ce trebuie obținute și nu în ultimul rând gestiunea 
informațiilor obținute. 

În evaluare online profesorul poate să apeleze la o serie de instrumente, din care amintesc: teme scrise, 
participarea la discuții online, eseuri, publicarea lucrărilor sau prezentărilor elevilor, quiz-uri și întrebări 
online, activități experiențiale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, dezbateri, portofolii, revizuiri și 
examene online ( cu carte deschisă, structurate, cronometrate etc). Și evaluarea online se pot folosi metode 
alternative cum ar fi: portofoliu, investigația, proiectul, autoevaluarea și interevaluarea. Cele mai folosite 
instrumente onlin, spun eu, sunt Google- chestionare sau quizz, Kahoot!, Quizziz, și unele platforme 
colaborative dedicate învățării și evaluării. Pentru a realiza evaluarea online este nevoie și de platforme 
care oferă instrumente necesare realizării online: Google classroom, Microsoft Teams, Kahoot!, Quizziz. 
Fiecare dintre ele pot în moduri diferite să creeze, să distribuie și să evalueze teste, dar și transmite și evalua 
temele elevilor.  
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Transformarea școlii online are avantaje, dar și dezavantaje. Din aspectele negative amintesc: 
dependența de calculator sau telefon și internet, precum și căderea în multe capcane ale internetului, 
privarea elevului de experiența lumii reale, de lipsa de interacțiune și relaționare cu colegii și cei din jur, 
ceea ce duce la incapacitatea de socializare, de lipsa puterii decizionale, de îngreunarea predării-învățării-
evaluării din cauza realizării dificile a lecțiilor - lipsa suportului tehnologic sau calitatea necorespunzătoare 
a acestuia, de lipsa de instruire, de a lucra pe diferite platforme digitale, de lipsă de internet sau internet cu 
fluctuații etc., dar și mărește timpul petrecut în fața ecranelor, făcându-l pe elev să trăiască în mediu virtual 
decât real. 

 În concluzie, școala online din punctul meu de vedere ar trebui să completeze școala tradițională și 
să nu o înlocuiască așa cum sunt tendințele vremurilor contemporane.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE-CLASA I 
 

PROFESOR INVÃTÃMANT PRIMAR MUNTEAN-MIHAI CRISTINA 
SCOALA GIMNAZIALÃ „SFANTA MARIA”, MIZIL 

 
Etimologic, conceptul de metodă derivă din grecescul „methodos ”, care semnifică „drum spre …”, 

„cale de urmat” pentru atingerea unui obiectiv bine precizat şi definit, un demers de cercetare sau 
investigarea modalităţilor eficiente de cunoaştere a realităţii, de reflecţie, asupra ei şi de transformare a 
acesteia pe baza experienţei anterioare a elevilor. Circumscrisă acţiunii instructiv-educative, metoda devine 
acea cale eficientă de organizare şi de conducere a învăţării sub semnul comunal aceluiaşi mod de acţiune 
obiectivat în interacţiunea dintre profesor şi elevii săi. Şi din perspectivă evaluativă, metoda cumulează 
aceleaşi semnificaţii educaţionale, reprezentând un mod eficient de realizare a demersului iniţiat în vederea 
atingerii obiectivelor de evaluare propuse. Metoda de evaluare este o cale prin care învăţătorul 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. 

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 propuse. Astfel, metoda de evaluare, în ansamblul său, vizează 
întregul demers de proiectare şi realizarea actului evaluativ, de la stabilirea obiectivelor de evaluare şi până 
la construirea şi aplicarea instrumentului de evaluare prin care intenţionăm să obţinem informaţiile necesare 
şi relevante pentru scopurile propuse. Din această perspectivă, instrumentul de evaluare este parte 
integrantă a metodei, fiind cel care concretizează la nivel de produs operaţiunea metodologică a 
profesorului pentru testarea performanţelor elevului într-o situaţie educaţională bine definită. 

Noile conditii in contextul pandemiei au impus adaptarea din mers de la evaluare traditionala si 
examene, la o evaluare exclusiv online, gasirea unor metode si tehnici eficiente, adaptate la nivelul clasei 
de elevi. 

 In anul scolar 2020/2021 am adaptat metodele de predare online umor elevi de clasa I, care acum 
deslusesc tainele alfabetului, ale scrisului de mânã si a calculului matematic. 

 Deoarece incepand cu luna martie 2020 s-a trecut la varianta invatarii online, copiii sunt deja 
familiarizati cu acest procedeu.Astfel evaluarea iniţialã s-a desfasurat pe baza de proiecte individuale. Pe 
parcursul primelor douã luni de scoalã (septembrie si octombrie)orele s-au desfãṣurat online pe platforma 
ṣcolii, cat si pe grupul de whatsup, unde parinţii primeau temele, explicaţii suplimentare pentru a-i putea 
urmari si ajuta (tinem cont ca vorbim de copii de 7-8 ani) care au nevoie încã de ajutor în citirea enunţului 
si de explicaţii suplimentare, sã înteleagã ce reprezintã tema pentru acasã si noţiunea de evaluare si 
procedeul de notare. 

Metodele de evaluare online diferã in funcţie de materia de studiu: 
- Comunicare în Limba Românã- evaluarea se realizeaza prin poze cu tema pentru acasã, realizarea 

literelor mari si mici de mânã, dictãri, transcrieri ṣi realizarea unui portofoliu online (un dictionar ilustrat 
al fiecãrei litere învãţate); 

- Matematica si explorarea mediului-evaluarea se realizeaza prin teste grilã online, si realizarea unor 
postere cu scheletul uman; 

- La Arte Vizuale ṣi Abilitãţi practice, elevii au prezentat video proiectul „Roadele Toamnei”, colaj 
în diverse tehnici, cu tema datã; 

- Muzicã ṣi Miṣcare- au prezentat un video cu coregrafia unei melodii date, au realizat o jucãrie 
muzicalã hand made din materiale de toamna; 

- Dezvoltare personalã-evaluarea s-a realizat prin desene în care si-au prezentat familia si hobby-ul. 
- La Optionalul „In lumea basmelor”, copiii au urmarit pe youtube un fragment din „Amintiri din 

copilãrie” ṣi au fost solicitaţi sã ilustreze secvenţa care i-a impresionat cel mai mult; 
Fiecare elev a primit un calificativ pe prezenţa activa în cadrul întalnirilor online, ṣi celãlalt calificativ 

pe lucrarile, proiectele si portofoliile prezentate. 
Metodele de evaluare online i-au încântat ṣi le-au trezit interesul, deṣi sunt consumatoare de timp ṣi 

uneori au nevoie de ajutor din partea adulţilor pentru a realiza sarcina datã. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

ONLINE 
 

PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA  
MURARIU-DIACONESCU ALEXANDRA 

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „CONSTANTIN PAUNESCU” IAȘI 
 
 Învățământul online și evaluarea online sunt procese ce ridică mari probleme în momentul prezent, 

în școlile speciale. Trecerea pe scenariul roșu, care presupune ca activitățile educative să se desfășoare la 
distanță, prin utilizarea mijloacelor tehnologice reprezintă un mare dezavantaj pentru elevii clasei mele, 
care sunt de altfel elevi cu deficiență mintală severă, înscriși în școala specială, clasa a-V-a. În primul rând, 
aceștia au mare nevoie de socializare, contact direct cu semenii lor. Prin ținerea copiilor acasă nu facem 
decât să îi adâncim în starea de handicap, să le luăm șansa la dezvoltarea unor deprinderi de socializare și 
integrare socială. În al doilea rând, școlile nu sunt pregătite pentru scenariul roșu. Deși s-au făcut din timp 
demersuri pentru obținerea unor dispozitive tehnologice care să vină în sprijinul elevilor, acestea încă nu 
au ajuns la copii. Elevii mei au dezavantajul de a proveni din medii defavorizate, cu situații financiare 
precare. Familiile nu își permit achiziționarea unui laptop sau a unei tablete de pe care copilul să poată 
participa la activitățile online, chiar dacă noi ca școală am făcut tot ce a ținut de noi și le-am creat și conturi 
pe platforme. Tot la clasa mea, o altă problemă majoră este faptul că există părinți care nu au deprinderi de 
scris-citit și nu își pot sprijini copiii în accesarea/explicarea activităților educaționale de pe platformă. În 
cazul acestui tip de familie, este vitală prezența fizică a copilului la școală și desfășurarea activităților sub 
îndrumarea profesorului, care are un rol esențial în dezvoltarea psiho-emoțională a elevilor cu cerințe 
educative speciale.  

Și totuși ce facem cu acești elevi? Până ce vor primi tabletele mult promise, rolul meu ca profesor e 
să îi ajut cumva să aibă acces la înformațiile pe care trebuia să le predau la școală. Având în vedere că nu 
au acces la internet, că unii nu au ca sprijin un adult cu minime deprinderi de scris-citit, am ales ca variantă 
alternativă trimiterea pachetelor educaționale care cuprind fișe de lucru selectate/realizate pe nivelul lor de 
înțelegere concomitent cu păstrarea legăturii cu familia prin convorbiri telefonice sau întâlnirea cu câte un 
părinte, respectând măsurile de siguranță și distanțare socială, pentru a lămuri aspectele neînțelese. Cu restul 
elevilor, cei mai puțini ca număr, lucrăm pe platforma online a școlii, unde sunt postate zilnic activitățile și 
indicațiile de realizare a lor. Însă și aici este o problemă, în sensul că aceste fișe trebuie descărcate pe hârtie 
și elevii nu au imprimantă acasă. De asemenea, nu au nici priceperea de a naviga pe platformă, de a căuta 
în locul potrivit activitățile pe care le au de rezolvat și mai ales de a posta rezultatul muncii lor.  

Primul lucru, care trebuie făcut când elevii vor primi tablete, este realizarea unui workshop cu părinții, 
în care să li se explice cum să lucreze pe platforma online a școlii, pentru a putea sprijini elevii în realizarea 
activităților. Inevitabil, părinții s-au transformat în partenerii noștri, fără de care nu putem să ne atingem 
obiectivele propuse. Ei ne sunt sprijin în drumul anevoios și plin de provocări pe care îl parcurgem în 
realizarea actului educațional. 

Chiar și după ce se asigură necesarul de dispozitive tehnologice, învățământul online în rândul 
elevilor cu deficiențe mintale severe vine cu multe provocări și dezavantaje, făcându-l greu de realizat. Deși 
noi, ca școală, dăm tot ce avem în putință ca să fie bine, nu putem ignora particularitățile acestei categorii 
de elevi, cel mai bine fiind evidențiate prin definiția deficienței mintale dată de profesor Alois Gherguț în 
Volumul III al cărții Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de obținere a 
gradelor didactice (2013), pag.141. Astfel, prin deficiență mintală se înțelege „reducerea semnificativă a 
capacităților psihice, care determină o serie de dereglări ale reacțiilor și mecanismelor de adaptare ale 
individului la condițiile în permanentă schimbare ale mediului înconjurător și la standardele de adaptare ale 
individului într-o situație de incapacitate și inferioritate, exprimată printr-o stare de handicap în raport cu 
ceilalți membri ai comunității din care fac parte. Deficiența mintală este înțeleasă ca o deficiență globală 
care influențează semnificativ adaptarea socioprofesională, gradul de competență și autonomie personală 
și socială, afectând întreaga personalitate: structură, organizare, deazvoltare intelectuală, afectivă, 
psihomotorie, adaptiv-comportamentală.” Deficiența mintală severă se remarcă printr-un decalaj foarte 
mare între dezvoltarea fizică și cea intelectuală. Indicatorul de dezvoltare intelectuală este reprezentat de 
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coeficientul de inteligență, iar la elevii cu deficiență mintală severă, conform DSM IV (Diagnostic and 
Statistical Manual, 1994) este cuprins între 20/25 -35/40. 

 Elevii, neavând autonomie personală și socială, au nevoie de sprijinul unui părinte în manevrarea 
dispozitivelor tehnologice. Prin urmare, cum poți realiza învățământ online și implicit evaluare online la 
elevii cu deficiențe mintale severe când lipsește baza reprezentată de lipsa accesului la tehnologie? Ce ne 
facem cu elevii care nu au sprijinul unei persoane ca să îi ajute să intre pe platformă și să acceseze cursul 
potrivit? 

 Un alt aspect important este evidențiat de o particularitate a învățământului special. Programul școlar 
se întinde pe o durată mai lungă pe parcursul unei zile. Astfel, în fiecare zi, elevii cu deficiențe mintale 
petrec la școală mult mai multe ore decât elevii din învățământul de masă. Ei au dimineața un program ce 
conține activități de predare/învățare urmat la amiază de activități terapeutice specifice. Astfel, în programul 
de dimineață, profesorul de psihopedagogie specială, care este și diriginte la clasă de cele mai multe ori, se 
ocupă de predarea conținuturilor noi, din mai multe arii curriculare, ajungând să predea peste 10 discipline 
diferite. În continuarea programului de dimineață, vine profesorul educator care consolidează conținuturile 
predate în programul de dimineață și complementar realizează activități de terapie educațională complexă 
și integrată (terapie ocupațională, socializare, stimulare cognitivă, ludoterapie și formarea autonomiei 
personale). De asemenea, există și profesorul psihopedagog care preia un elev sau o grupă de elevi pentru 
terapie (logopedie, psihomotricitate, stimulare cognitivă etc) individuală sau de grup, uneori având și ore 
în parteneriat cu cei doi specialiști menționați mai sus. Pe lângă aceste servicii, elevii beneficiază și de 
câteva ore de kinetoterapie pe săptămână. Având în vedere toate aceste aspecte, este de la sine înțeles că 
este imposibil să ții un elev cu deficiență mintală severă în fața unui monitor zeci de ore. Neavând capacități 
de generalizare și abstractizare ei nu pot lucra în lipsa materialului concret și a contactului vizual cu cel ce 
realizează actul educațional. 

 Chiar și în cazul în care fiecare elev și profesor ar avea acces la mijloacele și materialele necesare, 
evaluarea online s-ar realiza cu mare dificultate. În primul rând, evaluarea este un proces complex, dinamic, 
continuu. Ea trebuie gândită ca un instrument pentru îmbunătățirea activității și nu ca un test a ceea ce știu 
sau nu știu elevii. Ca profesor al unor elevi speciali, nu poți evalua cunoștințele asimilate prin intermediul 
unui test grilă trimis pe o platformă școlară. Se pierde interacțiunea elev-profesor, se comunică mai greu, 
mai ales dacă semnalul la internet este slab și dacă elevii sunt nonverbali; se pune presiune pe elev, care 
trebuie să se străduiască să țină pasul cu ceilalți colegi ai săi, ceea ce îi este imposibil de realizat.  

 Revenind la situația actuală, reală, din școlile speciale va fi o mare provocare pentru noi, profesorii, 
să realizăm evaluarea online în lipsa unor mijloace și materiale tehnologice și mai ales în condițiile în care 
elevii nu au autonomie personală iar nivelul lor cognitiv este atât de redus încât nu pot accesa platforma 
online în mod independent. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
MUREȘAN DANIELA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ” TUDOR VLADIMIRESCU „TÂRGU MUREȘ 
 
 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 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.  

Evaluarea cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Părerea mea este că le place 
acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

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. 

Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile pe care eu le folosesc cu succes în activitatea cu elevii, 
la majoritatea disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea 
cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Este o aplicație 
ușor de utilizat, îndrăgită mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau 
intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau laptopul. 

Importanța utilizărri 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 aplicației KAHOOT: 
• pentru profesori: – Îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare; 
– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale; 
– Dezvoltarea creativității în proiectare. 
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• pentru elevi: – Îmbunătățirea abilităților digitale; 
– 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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, MUREȘAN LILIANA-DELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,, MIHAI EMINESCU ” DEJ 
 
 Evaluarea este o parte a procesului instructiv-educativ, care are rolul de reglare, optimizare, 

eficientizare a activităților de predare-învățare. 
 ,,Spre deosebire de metodele tradiționale care realizează evaluarea rezultatelor școlare obținute pe 

un timp limitat și în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conținut, dar oricum diferită-metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puțin două caracteristici : pe de o parte, realizează evaluarea în legătură 
cu instruirea/învățarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc rezultatele școlare 
obținute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacități, dobândirea de competențe 
și mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitățile de învățare . ” (Radu, 2000, 
223-224). 

 Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căruia cadrul didactic, oferă elevilor posibilitatea de 
a demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor , de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea 
unei diversități de instrumente adecvate scopului urmărit . “ 

 În perioada actuală, când cursurile se desfășoară în mare majoritate online, cadrele didactice au fost 
nevoite să-și modifice stilul de predare-învățare-evaluare. 

 Dintre metodele și tehnicile de evaluare care se pot aplica în înățământul online, se pot enumera: 
verificarea orală, observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea, proiectul, 
investigația, jurnalul reflexiv, care pot facilita participarea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. De 
asemenea aceste metode și tehnici de evaluare, contribuie la dezvoltarea creativității, formarea și 
dezvoltarea de abilități de prelucrare, sistematizare și utilizare a cunoștințelor în practică, la formarea unui 
stil eficient de învățare. 

 În clasele primare, elevii au nevoie atât de sprijinul cadrului didactic cât și al părinților atât în 
participarea la activitățile online, cât și în realizarea sarcinilor de lucru.Majoritatea părinților dau dovadă 
de responsabilitate și deschidere, implicându-se activ în procesul de învățare online. 

 În învățământul primar, evaluarea online se poate realiza prin : participarea elevilor la discuții online, 
probe orale, teme scrise, portofolii, proiecte individuale sau în grup, etc. 

De exemplu, după realizarea temelor scrise, a proiectelor, fiecare copil, ajutat de părinți, va trimite 
individual, sarcina cadrului didactic. Acesta verifică, corectează lucrările și trimite feedback individual 
copilului/părintelui. 

În contextul în care activitățile școlare se desfășoară online, fiecare cadru didactic poate realiza 
evaluarea utilizând metode și tehnici variate, în funcție de resursele de care dispune și totodată ținând cont 
de particularitățile individuale ale elevilor și particularitățile clasei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Bocoş, Muşata, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană, 2002 
* Cerbușca, Pavel, Învățământ general în mod online : eficacitate și eficiență, Chișinău, 2020 
* Constantin, Cucoș, Pedagogie Editura Polirom, București, 2006 
* Constantin, Cucoş, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi, 2008 
* https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu__Invatamantul_Online_202-04-29.pdf 
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DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE ÎN EVALUARE ONLINE A 

PREȘCOLARILOR CU CES ÎN CADRUL TERAPIILOR SPECIFICE DE 
COMPENSARE  

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOG: MUȘUȚAN LIANA ANGELA 

GRADINIȚA SPECIALA CLUJ-NAPOCA 
 
 Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a 

procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică 
a preşcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem 
online. (Ordin nr. 5545/2020, 10.09. 2020) 

 Mediul educaţional virtual reprezintă un ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare 
care asigură desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul 
tehnologiei şi al internetului, precum:  

- platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor educaţionale deschise 
(RED);  

- aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului specifice dispozitivelor: 
desktop, laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de videoconferinţă;  

- resurse informaţionale digitale - se referă la resurse educaţionale deschise de tip lecţie, test, tutorial 
etc. disponibile pe platforme digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine, modele etc. 
ce pot fi folosite în procesul educational; (Ordin nr. 5545/2020, 10.09. 2020)  

 Terapiile specifice de compensare sunt activități de intervenție specifică, de reabilitare / recuperare 
/ compensare, desfășurate de profesori specialiști (profesor psihopedagog, kinetoterapeut, psiholog) în 
cabinete special amenajate. 

 În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, 
determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, predarea și evaluare online în cazul preșcolarilor 
cu dizabilități se realizează cu dificultate datorită: 

- particularității diagnosticelor preșcolarilor (deficiență mintală moderată, severă, autism infantil, 
ADHD, sindroame genetice etc.) ; 

- capacității reduse de adaptare la situații noi a preșcolarilor cu CES;  
 - reticenței / refuzului preșcolarilor de a participa la activitățile / evaluarea online (refuzul de a 

comunica cu profesorul în fața unui ecran; unii preșcolari asociază tableta / telefonul cu joaca, unde ei au 
controlul absolut și astfel acceptă cu dificultate să fie conduși spre alte activități cu tableta / telefonul)) 

- instabilității psihomotorii; 
- mediului vulnerabil din care provin unii preșcolari, ceea ce împiedică desfășurarea activităților / 

evaluare online; 
 - slabei / lipsei de pregătire a părinților pentru oferirea de suport preșcolarilor cu dizabilități în 

învățarea/evaluarea online; 
- lipsei unor tehnici eficiente de lucru a părinților preșcolarilor cu CES pentru continuarea terapiilor 

acasă; 
- lipsei de timp / de interes a părinților pentru participarea la activitățile / evaluarea online; 
- burn-out -ul părinților (indus de faptul că au un preșcolar cu CES, incertitudinea zilei de azi, mediul 

vulnerabil, lipsa accesului la terapii, suprasolicitarea cu activitățile online ); 
- lipsei abililităţilor tehnice sau de lucru cu dispozitive mobile sau platforme online a părinților ; 
 Având în vedere caracteristicile și diagnosticele preșcolarilor cu CES, dar și lipsa de feedback și 

implicare din partea unor părinți, evaluarea în cadrul terapiilor specifice de compensare online este dificilă 
și uneori imposibilă, mai ales în ceea ce privește aplicarea unor teste standarde de evaluare . Evaluarea 
preșcolarilor cu CES în cadrul terapiilor specifice de compensare de către profesorul psihopedagog se 
realiza, în formă fizică prin metoda observației directe, prin interviul cu părintele, prin aplicarea unor teste 
/ probe standardizate / fișe de evaluare în funcție de diagnosticul și particularitățile preșcolarilor. Preșcolarii 
cu CES fiind dependenti de un adult în accesarea device-urilor, evaluarea sub orice formă în cadrul 
terapiilor specifice de compensare online nu poate fi obiectivă. S-ar putea realiza o evaluare printr-un 

456



interviu online cu părintele, dar și acesta în lipsa unei evaluări obiective nu ar fi concludent. Astfel, se 
impun pe viitor adoptarea de măsuri ameliorative pentru recuperarea orelor de terapii specifice de 
compensare și pentru realizarea de evaluări obiective față în față. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR:  

MUNTEANU CATALINA MIRABELA 
 GPN „ACADEMIA PRICHINDEILOR” IZVOARELE 

 
 Evaluarea este o componentă a procesului instructiv educativ. 
Evaluarea reprezintă totalitatea tuturor activităților prin care se colectează, organizează și 

interpretează datele obținute în urma aplicării unor tehnicii, metode și instrumente de măsurare, elaborate 
în conformitate cu obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul vizat, în scopul emiterii 
unei judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. 

Evaluarea didactică reprezintă nu doar o activitate fundamentală, ci chiar premisa realizării unor 
activități educaționale eficiente, a funcționalității instituțiilor educative și a sistemului de învățământ. 

 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 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 grea pe care o 
traversӑm. 

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

APLICAȚII 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. 

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 trei la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator.  
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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”, 
„Rebus”, „Adevărat sau Fals”, „Sortează”, „Chestionare”, „Deschide cutia” etc); 

 Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 

 
În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se ușor 

atenția preșcolarilor și școlarilor. 
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NOI „MODALITAȚI” DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ACTUAL – 

ONLINE – MAI INTAI PEDAGOGIA 
ȘI APOI TEHNOLOGIA 

 
 PROF. DR. ION-NICOLAE I. MUTU,  

LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBAL”, DR. TR. SEVERIN 
 
 „...Fără Școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fi buni și prin urmare nici Stat bine 

organizat și bine cârmuit și păstorit...”. (I.H. Rădulescu: 1802-1872). 
 
Prezentul articol nu-și propune să aducă o apologie Învățământului online, dar nici „anatemizarea” 

lui, ci o trecere în revistă a noilor „modalități”, prin care se poate continua procesul educațional, în condițiile 
actulae, pricinuite de pandemia, care a pus stăpânire pe lume. Iată, cum Știința, prost înțeleasă și folosită 
necorespunzător, poate provoca mari daune omenirii. Astfel, din cauza situației în care ne aflăm, de ceva 
vreme, cauzată de pandemia de Corona Virus (Sars-Cov 2; COVID-19), era imperios necesar, ca educația 
școlară a elevilor să continue. Așa aveau să apară noi „modalități” de transmirere a cunoștințelor, dar și de 
evaluare a celor predate/transmise de către dascăli.  

 Așadar, 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, dar să nu devină Tehnologia, în sine, modalitatea de predare, ci o cale 
temporară și de „avarie”, așa cum este situația, pricinuită de pandemie (și nu digitalizarea în sine a 
Sistemului de Învățământ este tocmai de bun augur). Deci, Pedagogia mai întâi și apoi Tehnologia. Oricât 
de avansată va deveni Tehnica, niciodată nu va reuși să înlocuiască un Dascăl, deși se încearcă tot felul de 
„tehnologizări”, nu ar duce decât la fenomenul trist al deșcolarizării, îndepărtării, abandonării și 
însingurării. Ori, Școala are menirea de a-l face pe tânăr să știe să comunice cu cei din jur. Și astfel, situația 
creată, a devenit o reală provocare, pentru dascăli, elevi și părinți.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem, că, la rândul lor, tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat, dar și cu măsura cuvenită. 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 activitatea 
de învățare, deși se lovesc de anumite dificultăți, atât ei, cât și părinții, din lipsa tabletelor, laptopurilor, 
telefoanelor performante, iar de există, fie nu au conectare la internet sau sunt localități, unde nu este 
electricitate sau semnal la internet; cu astfel de situații să nu ne așteptăm la prea mari performanțe în 
Învățământ. Așa, poate, se va observa cât de importantă este Școala în adevăratul ei sens; lucru dovedit și 
de către elevi, care, după o îndelungată ședere acasă, când au avut parte de o nouă „experiență” – cea online 
–, cu bucurie au revenit la cursuri, deși s-au necesitat măsuri de prevenire a răspândirii noului virus. 
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența a dovedit, că, este mult mai obositor, atât pentru elevi, dar și pentru dascăli, să se poată adapta 
noului sistem de învățare-predare și evaluare.  

Însă, dascălii, dată, fiind experiența, atât cea didactică, dar și a numeroaselor modificări ale situației 
din Școala Românească, supusă la tot felul de „reforme” sau mai bine spus, „contrareforme”, în ultimii 30 
de ani, de la căderea comunismului, au căutat modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor 
de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Pentru a pricepe noile tehnologii, care nu 
sunt la îndemâna oricui, căci, nimeni nu s-a născut cu mouse-ul în mână, dascălii au luat parte la cursuri de 
perfecționare (webinarii, acolo, unde a fost posibil). 

Vom enumera câteva „căi” și „modalități”, pe care le-am preluat de la specialiși în domeniul 
tehnologiei, prin care s-a efectuat procesul de predare-evaluare, în perioada, când, din pricina pamdemiei, 
cursurile, în mod fizic s-au suspendat, recurgându-se la cel online, care nu a încetat nici după reluarea 
cursurilor, odată cu începerea prezentului anului școlar, căci, sunt zone în țară, unde s-a necesitat învățarea 
online.  
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Astfel, modalitățile de transmitere a cunoștințelor sunt:  
– 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 etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare ale unor răspunsuri scurte –, unde, elevii pot vedea 
toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms permite conceperea unor formulare, ce pot fi utilizate, pentru obținerea feedback-
ului și trimiterea confirmării 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 variante de răspunsuri la alegere au dat pe cel 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, 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 aceea, că, elevii devin „profesori”, putând alcătui, 
la rându-le, itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Specialiștii în domeniu ne spun, că, există, de asemenea, multe programe de animație, pe care 

elevii le pot folosi, pentru a realiza prezentări, din care menționăm: 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. Să nu uităm și de aplicația WhatsApp (folosită atât de dascăli, cât și de elevi), 
fiindu-le de folos. 

În contextele online, implicarea, dar și priceperea sunt de folos și aceste instrumente ar trebui să 
creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă; greu de realizat, prin tehnologie; oamenii 
sunt ființe vii, cu suflet, raționale, cu trăiri, nu roboți! Are și Tehnica importanța sa, dar să nu i se dea prea 
mare importanță. 

Cu toate acestea, nici o modalitate tehnologică, oricât de avansată și de „robotizată” va fi, nu va putea 
înlocui adevăratele valori ale Școlii, care se bazează pe conlucrare, colaborare și comuniune și nu distanțare 
fizică, însingurare, ce pot duce la tot ce se vehiculează și se urmărește, distanțare social, ale cărei urmări se 
vor vedea mai târziu, lăsând urme adânci, psihice, sufletești și chiar fizice. 
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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/


 
TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. NACEV LILIANA,  

LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS, TIMIȘOARA 
 
Evaluarea este o componentă a procesului instructi-educativ despre care voi vorbi în continuare. Să 

predai e simplu. Poate fi chiar distractiv, dacă îți place ce faci. Poate fi provocator, 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. 

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. 
După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 

ceea ce este destinat să măsoare 
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.  

După opinia mea 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.  

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; 
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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 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. 
 

463



 
ÎNVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 BIBLIOTECAR PROF. NAGY MONICA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 PETROȘANI 
 
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 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. 

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. 

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. 

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. 

 Cadrele didactice recunosc că au dificultăți reale în derularea activităților didactice în mediul online 
din cauza absenței unor instrumente tehnice corespondente variatelor activități pe care le desfășoară în mod 
curent la clasă (integrate în platformele pe care le utilizează), destinate managementului de ansamblu al 
clasei, obținerii feedback-ului și realizării activităților de evaluare. Faptul că, în marea lor majoritate, nu 
folosesc platforme dedicate activităților didactice online (așa numitele Virtual Learning Environment), ci 
mai degrabă platforme destinate întâlnirilor de lucru în spațiul virtual sub forma videoconferințelor (de 
genul Skype, Meets, Zoom, Messenger), conduce la anumite dezechilibre în gestionarea în ansamblu a 
parcursurilor de învățare.  

 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 
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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. 

Metodele de predare 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 lectiilor. 

 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. 

 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBIOGRAFIE: 
* http://www.e-scoala.ro/  
* www.1educat 
* www.edu.ro 
* Pavel Cerbușca, Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență, Chișinău, 2020. 
* Oprișor C., Despre învățare asistată de calculator și softul educational. 
* Neacșu I., Instruire și învățare, București, Ed. Științifică, 1990. 
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EVALUAREA ONLINE 

 

 EDUCATOARE: NAIPEANU MADALINA 
 

 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 il reprezintă 

schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

● Inițierea copiilor în gestionarea independentă a activităților online pe platforme sincron pentru a 

putea participa fără acompanierea continuă a unui adult din familie (deschiderea computerului, accesarea 

linkului pentru conectare, închiderea/deschiderea microfonului, camerei, reglarea volumului), în special în 

cazul preșcolarior mari.  

● Utilizarea atât în cazul învățării, evaluarii în sala de grupă, cât și la distanță a resurselor digitale, 

folosind linkuri/jocuri/înregistrări/filme didactice/podcasturi, în special pentru consolidarea învățării.  

● Realizarea unui portofoliu al copilului cu componentă online ori în ambele forme (portofoliu 

electronic și fizic), colectând produsele relevante ale activității copilului, realizate în format digital și/sau 

artefacte, implicând părinții în completarea lui în cazul învățării la distanță. 

 ● În cazul desfășurării cursurilor la distanță/online, se recomandă eliminarea pe cât posibil a fișelor 

de lucru pe format hârtie și care necesită tipărire de către părinți și identificarea acelor activități care pot fi 

realizate concret cu materiale din natură sau gospodărie, materiale reciclabile sau care presupun costuri 

limitate.  

 ●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 majoritatea timpului, utilizarea tehnologiilor salvează timp și 

energie, captându-se usor atentia prescolarilor.  

●Crearea unei relații de atașament securizante între educatoare și copii, contribuie la realizarea unei 

tranziții ușoare din familie în mediul grădiniței, oferind încredere, sigurață și optimism.  
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 EVALUAREA FORMATIVĂ PRIN PROIECT,  

 
 PROF. IRINA NEACȘU,  

LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL” TULCEA  
 
 În lumina noii programe școlare din 2017, evaluarea a căpătat o nouă semnificație. În procesul de 

învățământ cele trei etape firești, predare-învățare-evaluare, devin mult mai interelaționate. 
 Astfel că, evaluarea nu se mai face urmărind conținutul/conținuturile, ci urmărind nivelul de însușire 

al unei competențe specifice. Ea( evaluarea) este o parte intrinsecă a decursului didactic și trebuie gândită 
încă din momentul stabilirii obiectivelor învățării. 

 In noul context didactic pandemic, evaluarea cunoaște noi conotații care demonstrează creativitatea 
și tactul pedagogic al cadrului didactic. 

 Incă o dată profesorul este nevoit să se adapteze și să caute metode eficientede evaluare a nivelului 
de atingere a competențelor. La disciplina limba și literatura română această formă de evaluare, la distanță, 
este una dintre cele mai provocatoare etape educaționale. De aceea, trebuie să aibă în vedere mai ales 
evaluarea formativă care trebuie să fie percepută în tandem cu învățarea. 

In acest sens, McInnis și Devlin precizează că ,,o evaluare bine construită are stabilite foarte clar 
așteptările, are conținuturi rezonabile, astfel încât elevul să nu fie nevoit să se bazeze pe reproducerea 
informaților și permite elevului de a se autoevalua, de a repeta, exersa, aplica și de a primi feedback. O 
evaluare gândită atent este o strategie care influențează în mod direct maniera în care elevul se raportează 
la studiu și, indirect, la fel de important, la creșterea calității învățării. 

 O metodă formativă care poate fi aplicată ca evaluare online este proiectul care vizează, în primul 
rând formarea competenței generale ,,a învăța să înveți”. Conform teoreticienilor din educație, proiectul 
presupune două etape: colectarea datelor și realizarea produsului și urmărește respectarea unor etape 
precum: stabilirea domeniului de interes, stabilirea premiselor inițiale- cadrul conceptual metodologic, 
datele generale ale anchetei/ investigației, identificarea și selectarea resurselor materiale și precizarea 
elementelor de conținut ale proiectului. 

 Evaluarea proiectului, deși presupune o activitate eleborată din partea profesorului, trebuie să 
urmărească mai multe criterii: raportarea elevului la temă, performsrea sarcinilor, documentarea, nivelul de 
elaborare și comunicare, greșelile, cretivitatea, calitatea rezultatelor.  

 Din perspectiva elevuui, realizarea proiectului trebuie să răspundă mai multor întrebări care au 
foncție formativă: Care e scopul proiectului? Ce voi învăța? Exemplele mele sunt pertinente? Mă aflu în 
grafic cu activitățile? Corespunde proiectul meu obiectivelor propuse de profesor? Cum pot diminua 
distanța dintre evaluare și învățare? 

 De cealaltă parte, profesorului îi revine sarcina să utilizeze în evaluarea în mediul online feedback 
eficient, să-i implice pe eleci în propriul proces de învățare, să dezvoltemotivația și stima de sine, să cultive 
elevilor nevoia de a se autoevalua și de a înțelege cum să o îmbunătățească. Astfel, profesorul poate să 
participe, dar măsurat în procesul de optimizare a învățării, chiar dacă nu este alături de elevi, din punct de 
vedere fizic. 
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INSTRUMENTE WEB 2.0 UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. NEAGOTA MARIUS ALIN 

ȘCOALA GIMNAZIALA “LUCIAN BLAGA”, 
 BAIA MARE JUD. MARAMUREȘ 

 
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. 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 
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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. 
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5. storybird.com/  
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EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE ȊNVĂŢARE ȊN MEDIUL ONLINE 

 

 PROF. ȊNV. PRIMAR NEAGU DOINA;  

ŞCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA”; 

 COMUNA CUZA-VODA; JUDETUL GALATI 
 

 O ȋntrebare frecventă astăzi, ȋn această perioadă de criză/pandemie, cu care se confruntă ȋntreg 

mediul educaţional este:”Cum se face evaluarea ȋn mediile de ȋnvăţare online?” Evaluarea fiind esenţială 

ȋn procesul de ȋnvăţare: oferă informaţiile despre progres şi ghidează ȋnvăţarea. 

 Pentru categoria „ȋnvăţământ primar” experienţele şi practicile ȋn evaluarea rezultatelor ȋnvăţării 

online au fost destul de timide… ca să nu spunem inexistente… 

 Intervenţia brutală a stării de urgenţă a condus la găsirea ad-hoc sau adaptarea de către cadrele 

didactice a unor metode de evaluare a activităţii de ȋnvăţare online pentru preşcolari şi şcolarii mici. 

 Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt: comunicarea prin computer ca mediu de 

transfer pentru a trimite si comenta pe marginea temelor (compuneri, exerciţii, probleme, fişe de lucru) şi 

testarea pe computer (de exemplu răspunsuri scurte, ȋntrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă). 

 Ȋn prezentul material voi aborda câteva dintre opţiunile de evaluare online pe care le-am putut aborda 

la clasa a patra: 

 a) DEZBATERILE ONLINE – sunt foarte interesante şi atractive pentru elevi. Se realizează pe teme 

date (procese literare, „Cum apreciez ...?”, „Aprobare/dezaprobare”, „Ce am citit, ce am aflat despre...”, cu 

elevii organizaţi pe echipe sau individual şi ȋntr-un interval de timp limitat. 

 Avantajele acestei metode: dezvoltă abilităţile de susţinere a unui discurs ȋn public, dar şi capacitatea 

de selectare şi de extragere a esenţialului. 

 Dezavantajele: capacitatea limitată de folosire a resurselor online, starea emoţională a şcolarului mic 

– ceea ce ar duce la o notare mai puţin clară. 

 b) EVALUARE PRIN ACTIVITĂŢI, PROIECTE INDIVIDUALE ŞI DE GRUP 

Proiectul se va realiza individual sau ȋn grup, pe o temă specifică şi va fi postat pe grupul de lucru – 

scris, sub forma unui clip video sau audio sau se poate face o prezentare ȋn faţa colegilor. 

 Acest tip de activitate necesită cercetare, analiză şi sinteză din partea elevilor care au realizat 

materialul şi dezvoltă capacităţile de observare, de informare, de dialog(obligând ȋn online la un control 

mai atent al conversaţiei) pentru toţi participanţii la analiza proiectului realizat. 

 Avantaje. Această metodă de evaluare este importantă pentru că ea reprezintă mult mai mult decât o 

simplă reproducere de cunoştinţe sau de informaţii. Dezvoltă mai multe competenţe de selectare, de 

470



ordonare, de asamblare, de expunere şi transmitere, ceea ce dă şi unicitate proiectului; reflectă modul de 

gândire al elevului/grupului la un moment dat, ȋntr-o anumită etapă a dezvoltării sale.  

 Dezavantajul acestei forme de evaluare este că durează foarte mult, este o metodă consumatoare de 

timp. Prezentarea proiectelor trebuie să se facă ȋn mai multe etape, ceea ce poate influenţa şi notarea 

evaluatorului. 

 c) REALIZAREA UNUI PORTOFOLIU DE ȊNVĂŢARE este o metodă foarte utilă pentru că 

reuneşte toate tipurile de informaţii şi materiale realizate pe parcursul ȋnvăţării (compuneri, chestionare, 

fişe de informare, desene, afişe, dramatizări, proiecte), devenind astfel o sursă de informare şi repetare a 

cunoştinţelor mereu la ȋndemână, dar şi o carte de vizită pentru fiecare elev. 

 Ȋnvăţarea online necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea acestora de a rezolva 

probleme de ȋnvăţare şi probleme tehnice. 

Tocmai din acest punct de vedere ȋnvăţărea online nu este tocmai la ȋndemâna şcolarului mic. 

Elevii de vârstă şcolară mică nu reuşesc sau nu pot să ȋşi asume responsabilităţi atât de mari: lucrul 

cu deosebită conştiinciozitate ȋn afara şcolii, departe de profesori şi de colegi.  
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ONLINE 

 

 ED. NEAGU MARIANA-MIRELA 

 GRĂDINIȚA CU PP NR 56 ,,NEGRUȚ”-BRĂILA 
 

Evaluarea este o componentă a procesului de învățământ și a oricărei situații de învățare, de o 

importanță deosebită. Prin evaluarea copiilor și a situațiilor de învățare educatoarea descoperă dacă a 

organizat, structurat, accesibilizat conținutul în mod adecvat, dacă a folosit strategia didactică adecvată 

grupei de copii pe care o conduce, îi permite să descopere lacunele copiilor și să anticipeze următoarele 

situații de învățare. 

D. Ausubel consideră că ,,evaluarea este punctul final intr-o succesiune de evenimente: stabilirea 

scopurilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea și executarea programei de 

realizare a scopurilor propuse, măsurarea rezultatelor aplicării programei, aprecierea rezultatelor.” 

În vederea conceperii și aplicării adecvate a evaluării în învățământul preșcolar, cadrul didactic 

trebuie să-și regândească proiectarea activității de evaluare, fiind astfel pregătit în orice moment pentru 

scenariul roșu- situația în care grădinița nu ar mai funcționa prin prezența fizică a copiilor și a educatoarei 

iar activitatea instructiv-educativă s-ar muta în spațiul online. 

Virusul care a pus stăpânire pe întreaga omenire, ne-a dat posibilitatea să continuăm educația sub altă 

formă, făcând astfel apel la tehnologia modernă... de care în vremurile liniștite, normale, nu făceam atâta 

uz, foloseam internetul în activitățile didactice un timp foarte scurt, în prezentarea unor materiale didactice 

personale sau preluate, care veneau în completarea cunoștințelor predate sau asimilate de preșcolari. 

Încă din primul an de viață, copiii sunt atrași de tehnologie și, pe măsură ce cresc, experimentează 

expunerea la diverse device-uri smart. 

La vârsta preșcolarității, ei 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. 

Revenind la evaluarea online, recunoaștem un beneficiu foarte mare, și anume acela că educatoarea 

joacă în continuare cel mai important rol in experiența de învățare-evaluare. Tehnologia nu poate înlocui 

meseria de educatoare/dascăl, dar este atât de binevenită, este un instrument atât de necesar pentru ca actul 

educațional să aibă continuitate, atât pentru educatoare cât și pentru preșcolar. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic- preșcolar; 

limite care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice 

față-în-față nu se poate face virtual. 
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În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 

(gradul de interacțiune, de comunicare, de colaborare). 

Voi da exemple, în cele ce urmează de aplicații și instrumente digitale care se pot utiliza în facilitarea 

învățării (predare/consolidare/evaluare) online. 

-Conferințele Online- facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a 

preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute platforme de ore online se numără: Zoom, GoogleMeet, Webex 

etc. 

-Hărți digitale- printre cele mai cunoscute tipuri de aplicații digitale, care se pot utiliza cu succes și 

în învățământul preșcolar. 

-Jocuri online-sunt aplicații plăcute de către copii și de cadrele didactice deoarece își păstrează simțul 

ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile online. 

-Creatoarele online sunt aplicații ușor de folosit, foarte vizibile, ne ajută în crearea de colaje, slide-

showuri, filmulețe, animații. 

-Editori digitali- sunt platforme online care găzduiesc publicații în format electronic de tipul 

revistelor, auxiliarelor didactice, materialelor didactice. 

-Jocuri didactice- instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor online. 

-Aplicații Feed-Back- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre 

cele mai cunoscute sunt : Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

Indiferent de situație, educația își urmează calea, iar evaluarea se poate desfășura atât la grădiniță cât 

și acasă, online. 
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 EVALUARE SI MOTIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

 
PROFESOR IN INVATAMANT PRESCOLAR 

NEAGU MARIANA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TANDAREI 

 
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. 

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 
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. 

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. Exercițiul de învățare de la distanță a demonstrat că competențele digitale trebuie dezvoltate, 
pentru a contribui la un șir de invenții noi și descoperiri, crearea de sarcini creativitate și comunicare 
eficientă.  

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 
• sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional 
• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare 

la distanţă. 
 
Mulți respondenți au menționat, că o metodă eficientă folosită la clasă, dar și în cadrul învățării de la 

distanță este cea a investigației, care încurajează elevii să găsească singuri soluții la problemele identificate 
și îi antrenează să gândească liber, critic și constructiv. 

 Folosind creativ această metodă, elevii nu sunt tratați drept simpli receptori de informație de la 
profesor sau din manuale, ci singuri ajung la soluții, testează ipoteze și apoi le verifică. Așa cum învățarea 
în baza metodei investigației durează de regulă mai mult timp, tocmai instrumentele digitale pot fi utilizate 
pentru a transmite elevilor din timp informații, subiecte și detalii organizatorice. Aceasta va contribui 
substanțial și la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de muncă independentă, 
promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine.  
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 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. 
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TEHNICI SI TEHNOLOGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR NEAGU VASILE 

LICEUL TEHNOLOGIC AL. IOAN CUZA SLOBOZIA 
 
Din punctul meu de vedere, sistemul online este bun, insa, elevii ar trebui motivati (prin sancțiuni/ 

recompense/ jocuri/ discuții virtuale) să participe la aceste cursuri, pentru a tine pasul cu materia, sau pentru 
a încerca acest sistem inovator. De asemenea, as putea sugera, ca aceste cursuri să fie desfășurate în mod 
interactiv astfel (pornind de la premisa ca acest sistem online doar recapituleaza si sistematizeaza 
cunoștințele precedente acestei perioade): prin jocuri educative online (alături de profesori) folosind diferite 
platforme sau aplicații; prin conferințe video sau vizionari ale unor documentare educative. De asemenea, 
același lucru se poate aplica si în parcurgerea materiei noi. 

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. 

 Putem face lecții interactive, putem da teste prin care noi sa le stimulam modul în care ei selecteaza 
informațiile. Puteți sa propuneți lecții de dezvoltare personală interactive, prin care sa se poata dezvolta in 
primul rand ca oameni. 

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, 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 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. 

 Implicarea este absolut esențială în contextele online și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

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 
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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. 

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. PENTRU INV. PRIMAR NEAMȚU CORINA-MIHAELA,  
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN BRANCUȘI ˮ, TG-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 ; 
 Ca urmare a situației create, la noi în țară s-a trecut la predarea online. Sistemul de învățământ se 

reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și 
funcționarea organizațională. 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. 

 Tehnologiile de informare și comunicare actuale construiesc un nou referențial al învățării, cel 
vehiculat sau „creat” de către lumea virtuală. Într-o lume din ce în ce mai informatizată educația pentru și 
prin performarea sau cunoașterea vieții reale poate dobândi noi semnificații!… 

 Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele didactice 
să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de atitudini care să 
stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa 
şi de a-şi dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă la evaluare, aspect absolut necesar 
în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. Învăţământul are nevoie de tehnologii 
educaţionale moderne însuşite de cadrele didactice şi aplicate inteligent şi constructiv în derularea 
procesului instructiv- educativ. 

 Astfel, se pot realiza lecții recapitulative cu ajutorul materialelor PPT, exercițiile propuse având la 
dispoziție posibilitatea autocorectării răspunsului eronat, solicitării sprijinului în identificarea răspunsului 
corect, aprecierii în situația unui răspuns just, identificării unor informații conexe. La final de lecție se poate 
realiza o sinteză sub forma unui flyer realizat de elevi, aceasta prezentând atractivitate și utilitate prin 
consolidarea capacității de sinteză, dar şi prin dezvoltarea abilităților de utilizare a mijloacelor TIC.  

 Tehnologiile educaționale moderne favorizează într-un mod cu totul deosebit învățarea prin 
descoperire atât la capitolul informații, cât și în ceea ce privește varietatea modalităților de utilizare a 
computerului în sine cu economie de efort și timp. 

 Integrarea instrumentelor elearning în educație determină schimbarea metodelor şi tehnicilor de lucru 
la clasă. Folosirea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a comunicării on-line, are 
implicații pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi dezvoltă potențialul cognitiv multiplu al 
elevilor.  
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 Învățarea prin acțiune implicând TIC presupune realizarea de sarcini în contexte variate care să 
permită operaționalizarea cunoștințelor și facilitarea transferului în contexte noi. Acest fapt este cu atât mai 
important cu cât evoluția cunoașterii, dar mai ales a tehnologiei informației este extrem de dinamică. 

 În contextual actual este foarte greu de a realiza o evaluare corectă a cunoștințelor acumulate de elevi 
în această perioadă. Pentru elevi este mult mai dificil deoarece mulți dintre ei nu sunt familiarizați cu această 
tehnologie, dar împreună trebuie să reușim.  

 În cadrul școlii noastre se lucrează pe platforma Meet, elevii participă cu mare drag și mult interes, 
iar evaluarea se face oral în cea mai mare parte, dar încercăm și prin teste de evaluare interactive.  
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EDUCAȚIA DIGITALĂ ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

 
PROFESOR PENTRU INV.PRIMAR: NECHITI LAURA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,AVRAM IANCU”, BISTRIȚA 
 
Acest secol este fără îndoială, secolul culturii digitale. Educaţia digitală este una din preocupările de 

bază ale învățământului românesc, prin formarea culturii informaţiei şi comunicării digitale la nivelul 
oricărui cetăţean. Fără o populaţie educată, doritoare să folosească tehnologiile informaţiei şi comunicării, 
nici o comunitate nu poate participa în mod real în reţeaua globală. Integrarea computerului în procesul de 
învăţământ nu mai este privită ca o mişcare avangardistă, ci ca o necesitate. În întreaga lume se observă 
convertirea conţinutului cultural într-o formă digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi 
oricând. 

 Lecţiile digitale îi ţin pe elevi la şcoală şi îi fac să fie mai atenţi la informaţii. Educaţia virtuală a 
devenit un adevărat fenomen în industria românească în ultimii ani.În continuă dezvoltare, tehnologiile 
informaţiei şi comunicării au schimbat fundamental natura relaţiilor globale, sursele de avantaj în 
competiţie şi oportunităţile pentru dezvoltare economică şi socială. Tehnologii ca Internetul, computerele 
personale sau telefonia mobilă au schimbat întreaga lume într-o reţea globală de persoane, firme, şcoli şi 
guverne, ce comunică şi interacţionează între ele printr-o varietate de canale. Explozia acestei reţele globale 
mediate tehnologic a produs o lume în care oricine poate, virtual, să beneficieze de avantajele Integrării 
Digitale. 

Piața muncii s-a schimbat, au apărut noi tipuri de activități, ce țin pasul cu evoluția pieței IT, însă 
procesul de educare a rămas același. Guvernele, instituțiile de învățământ și companiile private trebuie să 
răspundă unor provocări și să profite de oportunitățile pe care le oferă tehnologia. 

Simplul fapt că tehnologia ne însoțește peste tot, e un motiv suficient de bun pentru a încerca să 
schimbăm modul în care tinerii asimilează informațiile oferite în timpul cursurilor. În multe state europene 
și americane, companiile de IT, împreună cu guvernele, au implementat cu succes mii de proiecte în 
instituții de învățământ. Având ca scop facilitarea accesului la informație și la cursuri, clasele interactive, 
bazate pe programe software create pentru învățământ, au îmbunătățit considerabil nu doar relația dintre 
elevi și profesori, dar și relațiile dintre părinți și elevi, precum și modul în care studentul asimilează materia 
de curs. 

Copiii reprezintă viitorul unei societăți, motiv pentru care e important ca aceștia să deprindă abilitățile 
necesare într-o societate bazată pe consum. Întrucât tehnologia poate fi o sursă de distragere a atenției, 
programele implementate în școli au scopul de a-i oferi elevului o experiență didactică interactivă, bogată 
și variată, devenind în același timp mai disciplinat și mai informat. 

Şcolile trebuie să integreze mecanismele ICT în procesul de învăţare dacă doresc să fie parte a reţelei 
globale. Pregătirea unei şcoli în acest sens ar trebui să țină cont de următoarele aspecte: numărul de 
computere, accesul fizic la noi tehnologii, răspândirea reţelei, accesarea şi organizarea conţinutului 
electronic, calitatea şi viteza conexiunii în şcoli. Profesorii trebuie instruiţi la rândul lor pentru a folosi 
Internetul şi computerele ca metode de predare în beneficiul elevilor. Elevii ar trebui învăţaţi de la cele mai 
tinere vârste posibile să folosească tehnologiile informaţiei şi comunicării pentru îmbunătăţirea 
performanţelor în studiu. 

Este esenţial ca în cadrul comunităţii să existe pentru viitorii specialişti ICT oferte de instruire bazică 
sau avansată în programare de software, hardware şi design Internet. În acest sens, tehnologiile informaţiei 
şi comunicării sunt integrate în totalitate în curriculum, sunt predate în cursuri şi sunt esenţiale procesului 
de învăţare. 

În acest scop au fost create documente digitale, dar şi aplicaţii dedicate învăţării asistate de computer 
(dezvoltarea bibliotecilor digitale, crearea platformelor de e-learning, crearea reţelelor dedicate procesului 
educaţional informatizat). Consider că orice iniţiativă trebuie să aibă în vedere crearea şi valorificarea unui 
conţinut digital, altfel nu putem vorbi de digitalizarea actului educaţional. 

Însă, odată cu aceste procupări, au apărut carențele la iniţiativele de promovare a noilor tehnologii în 
învăţământ. Aceste inițiative au luat-o adesea înaintea capacităţii multor dascăli de a înţelege şi adapta 
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cursurile la nevoile elevilor. Realitatea este că mulţi profesori nu reuşesc să folosească computerul ca suport 
didactic la clasă, iar formulele de predare-învăţare de la noi trebuie radical modificate. Elevul trebuie pus 
să gândească, să se implice efectiv, să se autoevalueze, iar acest lucru se poate realiza numai dacă profesorul 
va deveni coordonator şi evaluator, va antrena elevul în proiecte concrete, proiecte cu un profund conţinut 
de viaţă reală. 

 Utilizarea platformelor virtuale pentru realizarea proiectelor educaționale reprezintă un concept nou 
abordat în mediul educațional. Învățarea nu este centrată pe obiecte de studiu, ci pe calitățile și abilitățile 
pe care cel care învață trebuie să și le dezvolte, stimulează lucrul în echipă, favorizează atașamentul 
grupului la valorile promovate de proiect. O serie de proiecte folosesc platforme de învățare virtuală – un 
spațiu comun de învățare, care poate fi accesat de la orice PC prin Internet. Participanții în mediul virtual 
trebuie să aibă control, în orice moment, asupra propriului proces de învățare.  

În concluzie, platformele virtuale de învățare pot oferi atât oportunitatea organizării de activități 
curente, curriculare, cât și dezvoltarea și implementarea de proiecte educaționale, formale curriculare sau 
extracurriculare, sau nonformale, asigurând astfel atingerea obiectivelor legate de integrarea educației 
digitale în activitatea de învățare. 
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EXEMPLU DE UTILIZARE IN EVALUARE TIC A HARȚII CONCEPTUALE 

 

PROF. NECIU ILEANA 

LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” 
 

Hărțile conceptuale sunt foarte importante pentru că antrenează o serie de funcții ale creierului și îl 

ajută pe elev să-și formeze gândire logică, în orice disciplină sau domeniu. Ea presupune și operații de 

analiză, identificare a semnificației conceptelor (prin procedura de ierarhizare), comparații, clasificări și 

raționamente. 

De exemplu, pentru tema modulul „Mediul grafic Scratch”, elevii ar putea realiza o hartă conceptuală 

la finalul anului școlar, cu scopul recapitulării și sistematizării cunoștințelor. Harta respectivă este numai o 

sugestie pentru ceea ce urmează a fi obținut prin derularea activității de învățare și ea poate fi continuată. 

Pe baza ei se poate realiza și o evaluare sumativă. 

Aspecte pe care le evaluez: 

• Multitudinea de idei, cuvinte, propoziții care au legătură cu subiectul pentru care se realizează 

harta conceptuală. 

• Organizarea informației: realizarea de grupe și subgrupe de informație 

• Așezarea în pagină: realizarea ierarhizării și legăturilor dintre concepte. 

Măsura în care elementul cheie este așezat fie în partea de sus a paginii, fie la mijloc. 

Așezarea în jurul lui, în funcție de relațiile existente cu celelalte concepte, cuvintele ori sintagmele 

din grupurile și subgrupurile formate în faza de organizare. 

-Scrierea pe aceeași linie dacă e vorba de relație simetrică sau echivalenta și unele sub altele în caz 

de influență sau determinare. 

• Realizarea legăturilor între conceptul cheie și relațiile care se stabilesc în interiorul hărții 

conceptuale. 

• Aspectul estetic: claritatea conceptelor, culori, grafică 

Dificultățile pe care le pot întâmpina elevii în elaborarea unei hărți conceptuale sunt: 

• consum mare de timp;  

• risc crescut de subiectivitate în apreciere, în absența unor criterii de evaluare clare;  

•  efort intelectual și voluntar intens din partea elevilor, care trebuie să respecte anumite standarde 

și rigori impuse de specificul acestei metode. 

Hărțile conceptuale pot servi ca premise pentru elaborarea unor programe eficiente de ameliorare, 

recuperare, accelerare sau în construcția unor probe de evaluare. 

482



Ele permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor cognitive propuse, dar pot evidenția și 

elemente de ordin afectiv, facilitează surprinderea modului în care gândesc elevii, a modului în care își 

construiesc demersul cognitiv, permițând ulterior diferențierea și individualizarea instruirii. 

Hartă conceptuală- mediul grafic Scratch 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. NEGRU CAMELIA LAURA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU 

 
 În actualul context pandemic, noua provocare este reprezentată de adaptarea tuturor (cadre didactice, 

educabili și părinți) la învățământul online. Văzută ca o modalitate complementară de îmbunătățire a actului 
didactic prin tehnologie, predarea-învățarea și evaluarea online necesită pregătire prealabilă și deschidere 
spre noi experiențe. 

 Evaluarea în învățământul online, pentru cadre didactice, este o oportunitate de a înlocui simplul 
document Word cu diversele instrumente de evaluare digitală, iar pentru elevi o șansă de a deveni mai 
responsabili de propria învățare, de a deveni autonomi prin adaptarea învățării la ritmul propriu de 
dobândire a competențelor-cheie necesare profilului de formare. 

 Această adaptare la învățământul online este necesară, deoarece se vorbește tot mai mult despre 
„școala viitorului”, văzută ca o școală în online, cu profesori și elevi orientați spre activități profesionale în 
care tehnologia va avea un rol esențial. 

 Există diverse metode și tehnici de evaluare în online. Metodele de evaluare online sunt duale 
(sincron și asincron), iar instrumentele de evaluare, multiple. 

 Evaluarea sincron poate fi realizată tradițional, față-în-față, prin chestionarea orală într-o întâlnire de 
tip conferință, pe o platformă arhicunoscută, precum Google Classroom sau Zoom.  

 Evaluările (sincron) pe Google Meet sunt mai mult recomandate pentru analiza nevoilor elevilor de 
aprofundare sau de identificare a dificultăților de învățare. 

 Evaluarea asincron oferă profesorilor diverse instrumente de evaluare digitală, fie cele oferite de 
platformele utilizate permanent, la nivel de școală (temă, chestionar), fie cele oferite de internet (Google 
Forms, Kahoot, Socrative, Quizzizz, Ed Ted, Padlet, Edpuzzle etc.). 

 Pentru ca evaluarea online să fie eficientă, profesorul trebuie să aibă în vedere atât conceperea 
testului docimologic respectând matricea de specificații, cât și posibilitatea elevilor de a opera cu acel 
instrument de evaluare. 

 Cea mai utilizată tehnică de evaluare online (sincron sau asincron) în practica educațională pare a fi 
Google Forms, întrucât oferă multiple avantaje: a) utilizarea diverșilor itemi (cu răspuns binar, cu alegere 
multiplă, de tip pereche, de ordonare, cu răspuns contruit de elev, de completare lacunară etc.); b) 
posibilitatea oferirii unui feedback pentru fiecare item; c) inserarea imaginilor/ link-urilor/ videoclipurilor/ 
documentelor în formular; d) trimiterea unui link pentru rezolvarea testului sau inserarea acestuia într-o 
activitate creată pe platformă/ online; e) trimiterea testului corectat elevului prin e-mail; f) opțiunea de 
oprire a înregistrării răspunsurilor elevilor după un termen limită prestabilit; g) analiza instantanee a 
răspunsurilor elevilor (statistici cu distribuția numărului total de puncte, de răspunsuri greșite frecvent etc.); 
h) stocarea testului în drive, accesul fiind permanent, prin simpla utilizare a unui smartphone); i) importarea 
întrebărilor în alte teste online. 

 O altă tehnică de evaluare online (asincron) este crearea unui HyperDoc care poate fi trimis elevilor 
pe platformă. Acest tip de document este foarte eficient, deoarece permite profesorului posibilitatea 
evaluării diferențiate. Este frecvent utilizat în practica educațională occidentală, HyperDoc putând fi 
conceput pentru o evaluare curentă sau pe o perioadă mai îndelungată, cu diferite sarcini de lucru, în funcție 
de obiectivele propuse. 

 HyperDoc este recomandat pentru oferirea unei imagini-sinteză a evaluării; poate fi conceput chiar 
și pe o singură pagină, creativ elaborată, fiind posibilă inserarea link-urilor; poate fi conceput pe activități 
de evaluare, elevul având posibilitatea de a-și alege activitățile, în funcție de tipul de inteligență, nivelul de 
cunoștințe, dorința de explorare etc. 

 Evaluarea creativității elevilor poate fi realizată prin intermediul unui Padlet, care este un instrument 
ce permite utilizarea metodei didactice „Turul galeriei”. Padlet oferă diverse avantaje, mai ales în varianta 
Pro: a) elevii primesc link-ul de acces la acest instrument; b) elevii pot încărca diverse materiale realizate 
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de ei (fotografii, videoclipuri, documente Word sau PDF etc.); c) elevii pot aprecia, prin like-uri, activitatea 
colegilor; d) profesorul poate observa nivelul de interrelaționare a elevilor; e) părinții elevilor pot observa 
nivelul de performanță a elevilor, prin accesarea link-ului; f) profesorul poate decide cine poate avea acces 
la padlet-ul creat; g) profesorul poate fi inspirat de padlet-urile existente ca model în contul creat. 

 Tehnica de tip Ed Ted oferă posibilitatea de evaluare asincron în cinci etape: 1) Watch (vizionarea 
unui videoclip); 2) Think (itemi cu alegere multiplă, de construcție a unui răspuns); 3) Dig deeper 
(informații suplimentare, de tip Wikipedia); 4) Discuss (itemi de construcție a unui răspuns la o întrebare 
deschisă); 5) Finally (item de construcție a unui răspuns la o întrebare deschisă). 

 Acest instrument de evaluare asincron are diverse avantaje: a) stimulează creativitatea; b) face apel 
la diversele tipuri de inteligență ale elevilor; c) verifică nivelul de asimilare a unor informații predate 
anterior; d) oferă posibilitatea învățării în timpul evaluării, prin etapa Dig deeper; e) respectă ritmul propriu 
de rezolvare al elevilor.  

 Un dezavantaj îl constituie imposibilitatea realizării unor grile de notare accesibile elevilor. 
 Instrumentele online Socrative, Kahoot și Quizziz sunt eficiente în evaluarea rapidă a elevilor, într-

un mod creativ și ludic. 
 Indiferent de metodele și tehnicile utilizate în învățământul online, mai ales în actualul context când 

sugestiile din învățământul universitar par a se potrivi foarte bine în învățământul preuniversitar, 
„creativitatea în evaluare nu implică doar folosirea metodelor creative (bazate pe arte), ci și a altor 
modalități de a face sarcini de lucru care să-i inspire și să îi angajeze pe studenți”, deoarece „dacă 
îndrăznim să fim creativi, ei vor descoperi că practicile de evaluare creativă le pot dezvolta abilitățile pe 
parcursul parcurgerii curriculum-ului, implicați fiind în procesul de învățare” (Sandra Abegglen, Tom 
Burns, Sandra Sinfield, p. 88). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Crețu, Daniela-Maria (coord.). Predarea și învățarea în învățământul superior. Aspecte teoretice 

și practice, Editura Universitară, București, 2019, p. 88 
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CUM FACEM EVALUAREA ONLINE? 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NEGRU IULIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” PIPIRIG 
 
 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 putem discuta cu elevii – pe Meet; pot fi corectate temele și poate fi oferit 

feedback direct fiecărui elev, se poate realiza 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. 
– 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.  
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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UTILIZAREA FORMULARELOR GOOGLE IN EVALUAREA DIDACTICA 

 
PROF. NELCA MIRELA VENERA 

ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU BISTRIȚA 
 
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. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, aplicații etc., pe care profesorul comunica cu elevul sau prin video 
conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în 
această perioadă și anume conectarea directă. Mulți profesori 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. Profesorii au implicat părinții în organizarea activității 
copiilorastfel încât ei să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării 
față de activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. 

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 12 / 55 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. 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 exista un smartphone performant sau un laptop în 
familie, relația cu elevii s-a menținut prin intermediul unui apel telefonic 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. 

Marea provocare a venit în momentul în care a sosit momentul evaluarilor atît curente cât și a celor 
sumative. 

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. 

Avantajele formularelor Google sunt: 
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- Corectarea este foarte rapidă 
- Feedbak-ul pentru elevi este imediat, prin afișarea punctajului 
- Gradul mare de atractivitate oentru elevi 
- Prin repetare se asigură o învățare facilă 
- Pe foaia de calcul tabeloa similară cu Excel se colectează toate răspunsurile 
- Formularul Google realizeaza interpretarea grafică a fiecărui item din test. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
1. Școala online- elemente pentru inovara educației  
https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
2. Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență https://ipp.md/wp-

content/uploads/2020/05/Studiu__Invatamantul_Online_202-04-29.pdf 
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EVALUAREA ȘI  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. NEO SIMINA ILEANA 

GRADINIȚA PP 38 TIMIȘOARA 
JUD TIMIȘ 

 
Există în acest moment disponibilitatea utilizării diverselor tehnologii în predare și evaluare, însă 

trebuie să ținem cont că esențial este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, 
punem pe prin plan pedagogia; apoi alegem tehnologia potrivită. 

Provocarea pentru mine a fost ca în această peroioadă să găsesc o soluție prin care să înlocuiesc 
evaluarea realizată pe hârtie, și să identific resurse tehnologice pentru a-i ajuta pe preșcolari să devină pe 
cât se poate autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect cu utilizarea media, poate oferi o serie de opțiuni: 
creativitatea manifestată este uluitoare iar preșcolarii pot să arate că știu și au învățat să facă. 

Căutând modalități de integrare a tehnologiei în predare și evaluare, am constatat că am o plajă din 
care pot alege, aproape nelimitată, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, 
Wordwall: 

– Google Classroom: este o platforma utilă, în care pot discuta cu preșcolarii. Consider un avantaj 
fatul că – Meet video chat este inclus gratuit. Pe această platformă pot corecta temele și pot oferi rapid 
feedback direct fiecărui preșcolar. Un alt plus pentru această platformă este acela că se poate genera o bancă 
de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le ofer preșcolarilor 
mei. 

– Google Jamboard este instrumesntul pe care îl folosesc pentru ca preșcolarii să vizualizeze cu 
ușurință anumite teme discutate. Preșcolarii pot vedea toate discuțiile purtate sub forma unor post-it-uri 
virtuale. 

– Google Forms (îmi permite să concep formulare pe care le utilizez pentru a obține feedback sau 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment. Folosesc acest instrument atât în relația cu 
părinții cât și cu copii. El îmi permite să includ imagini sau video pentru interpretare sau materiale de 
reflecție pentru cei mici. Pot crea atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, 
sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Copii pot afla imediat dacă la 
un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu și pot să includ explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care preșcolarul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, există avantajul că 
preșcolarii pot relua testul. 

– Kahoot – este o aplicație interesantă prin faptul că preșcolarii pot deveni „profesori”, construind ei 
înșiși itemi de teste. 

– Wordwall – generează mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, dar din punctul meu 
de vedere este mai potrivit pentru învățământul primar. 

Există multe programe de animație care pot fi folosite pentru realizarea prezentărilor: Prezi, 
Animaker etc.  

Se pot realiza filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprind atât imagine de pe interfața device-
ului propriu, cât și vocea proprie. 

Concluzionez cu ideea că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi, de aceea 
consider că în contextul actual, când pandemia ne surprinde neplăcut cu o multitudine de aspecte 
total neprevăzute, în contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie 
folosite astfel încât să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă între cadrul didactic 
și elevii săi. 

Produsele educabililor 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 
*Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 
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 AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE INVAȚARII ONLINE 

 
 PROF. NICA ELENA LOREDANA 

 C.N.I MATEI BASARAB, RM. VALCEA  
 
 În contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura posibilitate responsabilă, însă unele 

țări trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației.  
 Principalul dezavantaj al școlii online este inadaptarea unor elevi sau profesori la tehnologie, dar și 

diminuarea socializării. Printre avantaje se numără înlocuirea constrângerii cu liberul arbitru, implicarea și 
responsabilizarea tuturor părților implicate, eliminarea bullyingului, reducerea riscurilor de îmbolnăvire și 
mai ales transparența totală – adică și eliminarea incompetenței și a abuzurilor din sistemul de educație. 

 Cel mai bun lucru despre cursurile online este ca participanții pot lua un curs din confortul casei. 
Chiar si cu un program aglomerat, se poate găsi puțin timp liber pentru procesul de învățare. Avantajele 
acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, utilizatorul putând 
hotărî singur, data şi ora la care se implică în activitatea de instruire. 

 Consider că în cursurile online, elevul nu interactioneaza direct cu școala.  
 Un alt mod de a dobândi cunostinte prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite 

motoare de căutare, cum ar fi Google etc. Deși acest lucru ajută la reducerea cantității de cărți pe care 
trebuie să le citiți, ar putea exista prea multe surse de informații pe care trebuie să le citiți, și să le alegeți 
pe cele relevante, ceea ce poate duce la supraîncărcarea cu informații. 

 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. 

 Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii adolescenți. 
Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine 
disciplinați, să urmeze un program regulat șsi să-și îmbunătățească aptitudinea fizica și vigilența mentală. 
Învățarea în clasa îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite profesorilor 
să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca mentori și să 
ghideze studenții în posibilitățile lor de cariera. 

 De asemenea, învățarea în clasă este mai utila datorită unei interacțiuni continue între studenți și 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu îndrumarea online.În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii contribuie la motivația elevilor 
de a obține note mai mari. 

 Instruirea online are multe avantaje, dar necesită un grad ridicat de motivare și auto-disciplină. Deși 
unii oameni se bucură de acest tip de studiu fără probleme, formarea online poate deveni impersonală și 
poate fi o limitare a interacțiunii sociale. Orice eroare tehnică împiedică formarea online, care necesită un 
computer, o conexiune la internet și, în multe cazuri, software actualizat. 

 În concluzie, consider că procesul de învățare online poate veni în completarea învățământului 
traditional, ca măsură complementară, și nu individuală. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Dobrițoiu Maria, Corbu Corina, Guță Anca, Urdea Gheorghe, Bogdanffy Lorand, Instruire Asistată 

de Calculator și Platforme Educaționale On-Line, Editura UNIVERSITAS, Petroșani, 2019 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
NADA FLORENTINA ANCA 

 
Evaluarea este una din cele trei componente ale procesului instructiv-educativ. În cadrul activităţii 

desfăşurate în grădiniţă, evaluarea are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor dobândite în cadrul activităţii de învăţare. Formele de evaluare folosite la vârsta preşcolară 
sunt: evaluarea iniţială, evaluarea continuă şi evaluarea sumativă. Metodele utilizate sunt adaptate la 
strategiile didactice specifice vârstei timpurii, fiind grupate în două categorii: metode de evaluare 
tradiţională şi metode de evaluare moderne.  

Apariţia şi răspândirea virusului SAR-CoV-2 a determinat închiderea şcolilor şi desfăşurarea 
cursurilor în mediul online. Cadrele didactice au fost puse în situaţia de a găsi cele mai eficiente mijloace 
de comunicare cu elevii. În aceste condiţii, metodele şi tehnicile de evaluare tradiţionale au fost înlocuite 
de unele moderne, inovative. 

La grădiniţă evaluarea în mediul online se face mai greu, deoarece preşcolarii au nevoie în permanenţă 
să fie asistaţi de către un adult. Pot fi folosite cu succes Google Classroom, Google Jamboard, Google 
Forms, Kahoot, Wordwall, Microsoft Time, Zoom, Skype, grupurile de whatsapp sau messenger. 

În activităţile desfăşurate la grădiniţă, cea mai întâlnită metodă de evaluare este jocul didactic pe care 
am încercat şi eu să îl folosesc în cadrul întâlnirilor cu preşcolarii pe Zoom. De asemenea, am utilizat destul 
de des şi jocuri de pe Wordwall. Spre exemplu, după ce au vizionat povestea Mărul buclucaş, de V. Suteev, 
copiii au jucat jocul Spune ce stii despre...! Pe o roată erau imaginile tuturor animalelor din poveste, iar cel 
care a învârtit roata trebuia să spună ce a aflat despre animalul la care s-a oprit acul. 

Părerea mea este că evaluarea online nu poate fi comparată cu evaluarea realizată la grădiniţă, 
deoarece ne este imposibil să verificăm dacă cei care realizează sarcinile propuse sunt preşcolarii. De 
asemenea, mi s-a întâmplat adeseori să îi aud pe membrii familiei cum le şoptesc celor mici răspunsurile la 
întrebările adresate.  

În concluzie, sarcina cadrului didactic este de a găsi cele mai eficiente şi obiective modalităţi de 
evaluare a preşcolarilor, deoarece pe baza informaţiilor obţinute în urma evaluării acesta îşi planifică 
demersul pedagogic imediat următor. 

 
Bibliografie: 
1. Nicola, Ioan, Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994. 
2. Radu, Ion (1981), Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P.  
3. Stoica, A. (2003), Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas 

Educaţional, Bucureşti 
 
 
 
 
 
 

491



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF.INVAȚAMANTUL PRIMAR: NAGY ANDREA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ”AUREL VLAICU”, ARAD 

 
Activitatea de predare-învățare-evaluare didactică s-a schimbat total începând cu data de 12 martie 

2020, când în țara noastră a fost decretată starea de urgență datorită pandemiei COVID19.  
Acest virus nemilos ne-a schimbat în totalitate viața noastră de până acum. Cu toții trebuie să 

respectăm numeroase reguli pentru a ne proteja de virus. Pe lângă aceste reguli : purtarea măștii, 
dezinfectarea și spălarea mâinilor etc, ; pandemia a adus a schimbare majoră și în educație, și anume : 
predarea – învățarea – evaluarea la distanță, on-line.  

Astfel, activitatea didactică s-a mutat pe internet pe diferite platforme educaționale care au la bază 
numeroase aplicații și instrumente care ajută în activitatea didactică. 

Predarea și evaluarea on-line au fost introduse în fișa postului pentru personalul didactic 
preuniversitar de către Ministerul Educației conform Ordinului nr. 413 din 19 mai 2020, care a apărut în 
Monitorul Oficial. 

Google a sărit imediat în ajutorul educației prin lansarea pachetului G Suite for Education.  
Acest pachet educațional oferă creearea lecțiilor on-line;formarea claselor; gestionarea claselor; 

creearea și generarea diferitelor documente, fișe etc, ; evaluarea on-line. Prin aplicarea și folosirea 
platformei educaționale Google Classroom, care este gratuit și recomandat de către Ministerul Educației 
pentru activitatea de predare – învățare – evaluare on-line, cadrele didactice pot încărca diferite materiale, 
teme, filmulețe educaționale, desene animate, fișe, imagini, teste etc. Elevii, la rândul lor, pot încărca fișele, 
testele rezolvate, desenele, imaginile etc. pe care le-au realizat. 

Această aplicație, Google Classroom, a fost lansată deja în anul 2014 și în prezent este folosită 
aproximativ de 20 de milioane de profesori și elevi în întreaga lume. 

În afara platformei educaționale Google Classroom mai există numeroase alte platforme educaționale, 
cum ar fi: 

• Edmondo 
• Microsoft Teams 
• Easyclass 
• Intuitext 
• Kinderpedia 
• Digitaliada 
• Kidibot 
• myKoolio 
• Ask etc. 
Google Classroom folosește pentru conferințele video Google Meet care oferă posibilitatea de a 

creea o întâlnire on-line pentru o sută de participanți. 
Ce este evaluarea și din ce cauză este un moment foarte important în activitatea didactică? 
Alain Kerland pornește de la următoarele întrebări: 
- Din ce cauză se face evaluarea, adică care sunt funcțiile evaluării? 
- Care sunt criteriile evaluării? 
- Care sunt destinatarii momentului evaluării? 
- Ce conduite, procese, evoluții, rezultate se evaluază? 
-Prin ce proceduri și cu ce instrumente se face evaluarea? 
 Asfel, evaluarea are trei etape:  
• verificarea 
• măsurarea 
• notarea 
Formele, instrumentele evaluării sunt: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
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• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

În mediul on-line evaluarea se poate realiza cu diferite instrumente, aplicații cum ar fi: 
LearninApps, Worldwall, Padlet, linoit.com, Sutori, Genially, Story Jumper etc. 
 Eu, în munca mea didactică pentru evaluarea elevilor, am folosit până acum aplicațiile 

LearningApps, Worldwall, padlet, linoit.com și Story Jumper. 
 Cu aplicația LearninApps - proiect de cercetare și dezvoltare al Școlii Superioare Pedagogice PH 

Bem în colaborare cu Școala superioară Zittau/Görlitz și Universitatea din Mainz – putem evalua 
cunoștințele elevilor prin jdiferite jocuri. Aceste jocuri pot fi asemănătoare cu jocurile ”Vrei să fii 
miliardar?” ”Trivia”. 

Astfel pe această aplicație putem găsi următoarele module : Ordonează perechi, Ordonare pe grupe, 
Cronologie, Ordonare pe imagini, Ordonare simplă, Quiz cu alegere multiplă, Text spații goale, Apreciază, 
Matrice de aplicații, Înserări de audio și video, Jocul Milionarii, Cursă de cai Puzzle – Grupe, Rebus, 
Ordonare cu hartă, Cuvinte încrucișate, Unde este situat acesta? Spânzurătoarea,, Joc-Perech.. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu am creat următoarele module pentru diferite discipline: 
https://learningapps.org/display?v=p3uqqnuvt20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elevilor mei le place foarte mult instrumentul e-learning Worldwall, prin care am putut realiza 

diferite jocuri, exerciții pentru lecțiile predate. Prin folosirea acestui instrument e-learning se poate realiza 
evaluarea elevilor, prin crearea diferitelor teste sub forma unor jocuri educaționale. 
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Un joc foarte interesant este ”Adevărat sau Fals” cu titlul ”Anotimpuri”.  
 Prin acest joc educativ se poate verifica cunoștințele elevilor despre anotimpurile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
https://wordwall.net/hu/resource/1573239 
Aceste linkuri postate de către mine se pot insera foarte ușor în platforma Google Classroom la 

crearea temelor. 
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https://wordwall.net/hu/resource/1629203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://wordwall.net/hu/resource/1628624 
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RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ 

GRUPA MARE  
AN SCOLAR 2020-2021 

 
NAGY GEORGETA VICTORITA SI PLJOSKAR MANUELA RENATA 

 
Evaluarea iniţială la grupa mare am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise şi practice, probe 

ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individual şi frontal pe parcursul primelor două săptămâni 
din anul şcolar 2020-2021.  

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 în perioada 14-25sept 2020, unui număr de 30 copii (din cei 30 
înscrişi) şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.  

Centralizarea rezultatelor relevă următoarele date : 
- pentru domeniul limbă şi comunicare - 11 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin 

activităţile de evaluare, 14 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 3 copii nu le-au realizat; 
- pentru domeniul ştiinţă – 12 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de 

evaluare, 15 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 3 copii nu le-au realizat; 
- pentru domeniul psihomotric - 12 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile 

de evaluare, 16 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 2 copii nu le-au realizat; 
- pentru domeniul arte – 10 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de 

evaluare, 17 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 3 copii nu le-au realizat; 
- pentru domeniul om şi societate – 12 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin 

activităţile de evaluare, 15 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 3 copii nu le-au realizat; 
 
Prezentăm în continuare un scurt inventar al principalelor lacune identificate la majoritatea 

preşcolarilor din grupa mare, lacune ce vizează atât cunoştinţele cât şi deprinderile, aptitudinile şi 
comportamentele acestora : 

- slabă mânuire a diverselor instrumente de lucru şi materiale individuale ; 
- insuficientă cunoaştere şi aplicare a regulilor de comportare şi convieţuire în cadrul grupului şi al 

grădiniţei ; 
- lacune în deprinderile de autoservire ; 
- lacune la nivelul cunoştinţelor specifice domeniului ştiinţe; 
- nu au deprinderi de organizare în formaţii de lucru ; 
- utilizare greşită a unor structuri verbale, frecvente greşeli în exprimare ; 
- prezenţa unor temeri în manifestarea liberă a creativităţii proprii. 
 
PLAN DE MĂSURI  
PSIHOPEDAGOGICE 
Grupa mare  
 
În urma celor mai sus constatate ne propunem următoarele măsuri psiho-pedagogice pentru 

activităţile instructiv-educative desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2016-2017 : 
- lucru diferenţiat pentru facilitarea dezvoltării optime a fiecărui preşcolar în parte ; vom insista 

asupra copiilor nou integraţi care au lacune atât sub aspectul cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor şi 
comportamentelor ; vom încerca omogenizareea colectivului în sensul ca toţi preşcolarii să poată atinge 
toate obiectivele corespunzătoare nivelului II de dezvoltare ; 

- în prima parte a anului şcolar vom insista asupra comportamentelor sociale şi a regulilor de 
comportare şi convieţuire în mediul grădiniţei (mai ales datorită faptului că această grupă este nou-formată 
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şi cuprinde câţiva preşcolari veniţi din alte grupe) ; de asemenea se va insista pe mânuirea corectă a tuturor 
instrumentelor de lucru şi a materialelor auxiliare (creioane, plastilină, pensule, foarfece etc) ; 

- pentru domeniul limbă şi comunicare ne propunem în mod deosebit imbogăţirea vocabularului 
activ si pasiv şi utilizarea corectă a structurilor verbale ( de aceea am introdus şi un optional « Cutiuţa cu 
poveşti terapeutice ») ; 

- pentru domeniul ştiinţe ne propunem recuperarea conţinuturilor cognitive corespunzătoare şi 
necesare nivelului de dezvoltare, în paralel cu acumularea de noi cunoştinţe şi deprinderi ; 

- pentru domeniul arte ne propunem în mod deosebit stimularea şi manifestarea necenzurată a 
creativităţii proprii ; dezvoltarea încrederii în forţele proprii ; 

- pentru domeniul psihomotric ne propunem pe lângă dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea 
unei discipline sportive. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
 DE NAGY SILVIA, PROFESOR LA ȘCOALA GIMNAZIALA GEO BOGZA 

DIN BALAN, JUD HARGHITA 
 
 Evaluarea este una dintre cele trei etape importante ale procesului instructiv-educativ: predare-

învățare-evaluare. Predarea este etapa prin care transmitem conținuturi către elevi, este un proces, în mare 
parte, unidirecțional (chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă interacțiunea) și are 
finalitate testarea capacității elevului de a-și însuși noțiunile prezentate în procesul de predare. Finalul 
acestui proces, în școala românească, presupune o evaluare cu note. 

 Învățarea este componentă destinată elevulor. Ea poate oferi acestora o puternică motivare. Motivația 
de a învăța fără teama de note este o responsabilitate care cade în sarcina profesorului, dar și a părintelui. 
Ca profesor trebuie să găsim răspunsuri la întrebările elevilor: ”De ce trebuie să știu modurile verbelor, dar 
timpurile?” Răspunsul oferit trebuie să vină încă în partea de predare. Aici pot interveni și experiențele de 
viață ale cadrului didactic.”Pentru a ști să vorbești corect!” 

 Evaluarea este procesul cel mai complex, deoarece presupune că cele două etape ale întregului proces 
de învățare s-au realizat. Pentru unii elevi poate fi amuzant, pentru alții poate fi o provocare, dar evaluare 
intră în sarcina profesorului și trebuie să fie obiectivă și continuă. 

 Dar de ce evaluăm? Ce evaluăm? Cu ce? 
 În studiile de specialitate procesul de evaluare cuprinde trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale elevilor, 
respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora. 
Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor acestora prin raportarea lor la 
indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la criterii de evaluare. 
Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar realizat de 
elevi. Ce evaluăm? Competențe din programa școlară. Cu ce? 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 literatura românească de specialitate nu am găsit nicio metodă modernă de evaluare cu ajutorul 

calculatoarelor. Dar pandemia a sosit și a trebuit să ne adaptăm. Pentru predarea la clasă am folosit Google 
Classroom (cu Google meet) și Microsoft Team, care s-au dovedit eficiente, deși mi-a lipsit contactul direct 
cu elevii. Printre instrumentele de evaluare care sunt practice aș aminti: comunicarea orală (video și audio), 
metoda proiectului care poate fi prezentat oral sau încărcat pentru a fi ulterior evaluat, iar probele scrise, eu 
personal nu le pot considera obiective. Deși există o serie de posibilități în suita Google (teste tip chestionar, 
întrebări cu diferite tipuri de răspuns...), nu se poate compara cu evaluarea în clasă unde putem oferi 
feedbackul necesar. 

 Altfel spus, evaluarea a cunoscut o mutație, de la modul față în față, la cel online. și cum lucrurile 
nu par a se îmbunătăți, se pare că va trebui să ne perfecționăm în predare-învățare-evaluare online. La 
vremuri noi, prestații noi! 
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 EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. NANU ANDREEA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA „PRINCIPESA ELENA BIBESCU”, BARLAD 
 

 
  
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. Dar acest sistem de învățământ on-line nu se pretează și 
numeroșilor elevi care nu dispun de nici un calculator, laptop sau telefon performant, nu au conexiune la 
internet și uneori nici nu au lumină. 

Credeți că pe ei îi ajută cu ceva evalarea on-line? 
În ceea ce privește 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. 

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. 

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

 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
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.  

Evaluarea on-line este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiei actuale din 
învățământ, 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. 
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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. 

O altă tehnică de evaluare on-line este reprezentată de realizarea unor referate, eseuri, fișe de lucru 
interactive, proiecte sau portofolii, pe diferite teme și materii.  

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care se vorbește în mod constant într-un sens pozitiv, 
astfel educația reprezintă astăzi, după cum afirma Platon „arta de a forma bunele deprinderi sau de a 
dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINȚE: 
1. Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011. 
2. www noi-orizonturi.ro- Cum evaluăm on-line-pedagogia mai întâi și apoi tehnologia. 
3. www 1cartepesaptamana.ro-40 de citate despre educație. 
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 DESPRE ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA ONLINE 

 
 PROF. RALUCA – OTILIA NĂSUI 

 ȘCOALA PROFESIONALĂ, VIȘEU DE SUS, MM 
 
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 trebuie pierdut 
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. 

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 (O’Hear, 2006) Caracteristica principală a învăţării prin cooperare 
este că fiecare membru al grupului este responsabil pentru învăţarea din întregul grup. Ei trebuie să-şi ajute 
colegii de grup şi să îi aducă până la nivelul cerut, creând astfel o atmosferă de succes. Astfel, progresul 
colegului şi spiritul de echipă devin factorii-cheie. Învăţarea în cooperare urmează strategii bine structurate 
şi sistematice de instruire. Această metodă are un potenţial imens şi ar putea fi extinsă la orice nivel şi 
pentru orice disciplină. Un rol foarte important în învăţarea on-line în cooperare se referă la strategiile 
folosite pentru învăţarea materiei de către elevi. Cele mai multe dintre aceste strategii sunt eficiente mai 
ales în echipe de patru membri. Oricum, strategiile utilizate pot varia de la o organizaţie la alta şi/sau de la 
un profesor la alt profesor, fiind direct influenţate de resursele hardware şi software disponibile, ca şi de 
experienţa personală a fiecărui profesor şi elev implicat. Strategiile vor fi, de asemenea, dependente de 
categoria de învăţare on-line prin cooperare care va fi folosită. 

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 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 
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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.  
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, strategiile şi categoriile învăţării on-line sunt dependente de tehnologie. Profesorii trebuie să-
şi înţeleagă misiunea şi să fie cu un pas înainte pentru a identifica cum anume pot fi de ajutor instruiţilor şi, 
respectiv, pentru a determina resursele financiare necesare. De asemenea, ei trebuie să-şi dezvolte 
deprinderile de creare şi transmitere a cunoştinţelor. Acest lucru nu e o sarcină uşoară, dar odată reuşit, 
impactul asupra elevilor va fi mare, şi rezultatele vor dovedi că efortul nu a fost în van. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. NEACȘU GEORGE-MARIUS 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 27 “ANATOL GHERMANSCHI” BRAȘOV 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, 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, 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. 

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 Teams, Zoom etc., în care evaluatul să-și poată expune răspunsul la 
o întrebare sau o lecție învățată. 

 
Pentru a evalua o clasă din punct de vedere teoretic, putem folosi aplicația Quizizz, accesând această 

aplicație, evaluăm în același timp tot efectivul clasei, evaluarea se poate face sub formă de concurs. La 
sfârșitul evaluării regăsim toate detaliile legate de 
raspunsurile elevilor, în urma evaluării se poate 
vorbi și analiza întrebarea – răspunsul dat printr-o 
conferință pe Teams, Zoom etc. (se poate realiza și 
un barem de evaluare în funcție de punctele 
acumulate de către elevi pe care le putem 
transforma în notă).  

 
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 
profesorului ( 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. 

Pentru probele practice profesorul poate 
folosi un set de exerciții ( care au fost predate, 
învățate de către elevi în orele anterioare ), subiectul trebuie să efectueze (realizeze) câteva exerciții 
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predate de către profesor ( de exemplu: un complex de gimnastică, profesorul notează corectitudinea 
mișcării, ordinea metodică a exercițiilor, terminologia folosită de către elev). 

 

 
 
 
 
Factori de stres „electronic” 
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. 

 
“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 profesorului” 
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IMPACTUL PLATFORMELOR ȘI APLICAȚIILOR ONLINE IN PROCESUL 

DE PREDARE-INVAȚARE-EVALUARE 
 

PROF. HORAȚIU DORIN NEACȘU 
COLEGIUL TEHNIC ”AL. I. CUZA” SUCEAVA 

 
Platformele și aplicațiile disponibile online deschid un nou drum pentru diverse tehnologii utile în 

predare și evaluare, având ca principal scop modul în care tehnologia va îmbunătăți didactica și pedagogia. 
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 – evaluarea bazate pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Elevilor le stârnește interesul, iar 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: 

• Google Classroom oferă posibilitatea de a 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 profesorul 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 
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, 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 eficienți. Mai mult, se 
pot include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat 
testul. Totodată, elevilor li se permite să reia testul. 

• Kahoot permite elevilor să intre în rolul de „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 
• Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. După ce a fost creat contul, se va selecta butonul 
„Create” și apoi „Set”. Se completează titlul activității și descrierea cerinței, apoi se introduc itemii și 
definițiile. Se poate alege și limba pentru a putea scrie cu diacritice. După completarea cardurilor, se 
utilizează butonul „Create” pentru a obține link-ul ce va fi distribuit 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 se folosește adresa quizizz.com. Meniul 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 se importă 
întrebările sau se pot crea altele. 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; 
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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, se pot crea cu ușurință un set de întrebări ușor de folosit 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 permite selectarea limbii române. 
Aplicația are următoarele opțiuni: 

• • Bara de căutare 
• • Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• • Alcătuiește exerciții – ajută la crearea de fișe de lucru 
• • Clasele mele – indica grupurile cu care se lucrează 
• • Exercițiile mele – aici se stochează ceea ceea ce s-a creat 
• Hot Potatoes reprezintă o suită de 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 

• Prezi, Animaker și multe alte programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări. 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, în acest demers 
online e indicată explorarea atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea elevilor. În contextul online, 
implicarea este absolut esențială, iar 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 fie exprimată este deja un aspect pozitiv despre care profesorii din diverse colțuri ale 
lumii vorbesc în mod constant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
• quizizz.com/ 
• wordwall.net/ro 
• quizlet.com/ 
• learningapps.org/en  
• https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultat

ele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INVATAMANT PRESCOLAR: NEACSU MARIA 
 UNITATEA DE INVATAMANT: G.P.P. NR. 7, SLATINA 

  
 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 o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea dar si o gamă largă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 

 Opţiunile de evaluare online 
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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 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.  
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 EVALUAREA ELEVILOR ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR-EDUCATOR: NEAGOE ANCUȚA-DANIELA,  

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA  
“SFANTUL STELIAN”COSTEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
 
 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). 

Beneficiile percepute în utilizarea 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. 
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: 
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• 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 
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 STRATEGII DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR: NEAGOE DANIEL NICOLAE,  

COLEGIUL TEHNIC “COSTIN D. NENIȚESCU”PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 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 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 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 A ELEVILOR 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE ȚIȚEICA” CRAIOVA 

PROF. INV. PRIMAR. NEAGOE MARINELA IULIANA 
 
 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 
… 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.  

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  

• 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 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.  

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. 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 
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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.  

 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. Ineficient și insuficient, pentru că mentalitatea noastră românească este mult mai puternică decât o 
inițiativă răzleață.  

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.  
 Tehnologiile sunt destul de mature la ora actuală pentru a asigura toate aceste funcționalități. 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. 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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DE LA PROFESORI LUATE SI INAPOI LA PROFESORI DATE 

SFATURI GENERALE PENTRU SESIUNILE ONLINE CU ELEVII DVS. 
 

PROF. DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA NEAGU LILIANA 
 
• Realizați un mediu propice, confortabil și funcțional pentru noua dvs. clasă de acasă. 
• Evitați problemele tehnice conectându-vă la sesiune înainte de a se conecta ceilalți participanți, 

verificând funcționalitățile audio și video. 
• Gândiți-vă la soluții alternative în cazul în care platforma pe care este găzduită sesiunea, cedează. 

Mențineți telefonul aproape și încărcat, deoarece se poate întâmpla să pierdeți conexiunea pe platforma din 
motive de conexiune slabă la internet, iar telefonul reprezintă, în acest caz, o variantă alternativă. 

• Pregătiți-vă din timp materialele și întregul scenariu al lecției. Din sondajul realizat pe didactic.ro 
cadrele didactice dedică în plus, față de timpul pe care îl dedicau înaintea acestei situații, până la 3 ore 
pentru pregătirea orelor și învățarea platformelor digitale pentru folosirea lor optimă. 

Platforme, instrumente de colaborare, funcționalități 
 Așa cum știți, puteți folosi Skype, ZOOM pentru sesiuni video, WhatsApp pentru comunicări de 

grup, Google Drive pentru editarea de documente în echipă, în cloud. 
Cum puteți folosi ZOOM în scop didactic: 
 Potrivit sondajului Didactic.ro, Zoom este cea mai folosită aplicație - de către 25, 3% dintre 

respondenți, urmată de WhatsApp (14, 6) și YouTube (10, 1%). 
 Adaptați timpul unei sesiuni online în funcție de vârsta elevilor dvs. Pentru clasele primare un timp 

recomandat este cel de 2 sesiuni zilnice de 30 de minute. 
Platforma permite: 
- crearea unei clase virtuale și susținerea unei lecții online; 
- securizarea unei clase virtuale, după ce aceasta a început (prin funcționalitatea Lock Meeting); 
- controlul funcției de Sharing Screen/împărțirea ecranului - îi aparține cadrului didactic, iar, în cazul 

în care, elevii trebuie să-i împărtășească acestuia lucrărilor lor, cadrul didactic are la dispoziție si setarea 
acestei opțiuni; 

- crearea unor prezentări educaționale; 
- accesarea de filmulețe educaționale de pe YouTube sau din platforme gratuite precum 

ExamenulTau.ro, ScoalaIntuitext.ro; 
- folosirea chatul interactiv sau, din contră, restricționarea acestuia; 
- scoaterea unui participant din listă; 
- pentru coerența activității se impune să puneți participanții pe modulul MUTE, astfel încât să puteți 

preda în mod cursiv (reactivarea sonorului putând să se realizeze foarte ușor din aceeași setare);  
- scrierea, desenarea pe tablă folosind funcționalitatea Whiteboard din cadrul aplicației Zoom.  
Un tutorial foarte bun puteți găsi aici: 
Google Classroom 
Google Classroom este un instrument inclus în Google Suite for Education. 
Aveți acces 24/7 de pe web sau de pe mobil. Aveți posibilitatea chiar să observați rapoarte în 

Classroom Usage Reports. 
Ce puteți face în cadrul platformei? 
- puteți introduce și trimite în platformă sarcinile de lucru; 
- puteți comunica părinților/elevilor orarul (Google Calendar); 
- puteți include linkuri cu filmări (puteți să vă înregistrați înainte de sesiune predând un moment al 

lecției sau înregistrați-vă oferind indicații pentru realizarea proiectelor și, apoi, veți urca linkul pe 
platformă); 

- puteți încărca materiale de lucru în formate video, audio, text etc. (Google forms, PDF, materiale de 
pe Google Drive). E interesant că puteți face adnotări, sublinieri și chiar desene în cadrul acestor documente 
(în Classroom mobile app); 

- puteți încărca teste de pe didactic.ro; 
- puteți realiza drafturi înainte de sesiunea online și, apoi, să le postați la timpul potrivit; 
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- puteți păstra resursele într-un singur loc. 
Sfaturi care ne ajută să ne menținem atitudinea pozitivă și buna funcționare a activităților 
• Pregătiți-vă pentru sesiunile online, ca și cum v-ați pregăti pentru plecarea la școală, echipați-vă 

corespunzător. Rutina zilnică are o importanță covârșitoare zilele acestea. 
• Stabiliți o comunicare transparentă cu părinții, având în vedere echilibrul: străduiți-vă să nu cădeți 

nici în capcana unei prezențe masive în online sau a unei cantități de proiecte oferite în platformele digitale. 
• Stabiliți regulile sesiunilor și comunicați-le înainte prin WhatsApp sau e-mail. 
- Explicați elevilor realitatea pe care o trăim. Răspundeți la întrebările elevilor calm, bazându-vă 

pe date științifice. Este un context în care elevii să aflate mai multe despre sistemul imunitar, despre cum 
funcționează acesta, dar și despre diferențele dintre virusuri și bacterii. Pregătiți-vă din timp răspunsuri 
solide din punct de vedere științific și adaptați-le vârstei elevilor (de ex. folosind imagini, povești), păstrând 
un ton încrezător că vom depăși cu bine situația. 

- Păstrați focus pe pozitiv. Aveți mereu în gând să aduceți în „sala de clasă” calmul, liniștea, gândirea 
rațională. Străduiți-vă să nu transferați elevilor panica sau îngrijorarea excesivă. „În comunicarea on-line 
cu elevii, cadrele didactice îi pot ajuta emoțional pe aceștia în multe feluri, atât direct - prin mesajele 
transmise copiilor, cât și indirect - prin atitudinea pe care o au față de copii și față de situația de izolare. 
Folosirea umorului în comunicarea cu elevii, comunicarea rațională și calmă în momentele tensionate (de 
exemplu, când un elev este frustrat pentru că nu înțelege o explicație), disponibilitatea de a vorbi cu elevii 
și despre emoțiile prin care trec aceștia, răbdarea și exprimarea afecțiunii față de ei („Mi-e dor de voi!" sau 
„ Abia aștept să ne vedem!") pot face minuni pentru confortul emoțional al copiilor de orice vârstă.  

 Rutina și calendarul activităților din agenda personală ne vor ajuta pe toți să facem față provocării 
de a fi în casă: fixați-vă mereu în minte ceea ce trebuie să faceți astăzi, mâine, peste o săptămână. Același 
sfat funcționează și în cazul elevilor dvs. Oferiți-le un orizont de activități care să-i mențină ocupați și 
preocupați. În plus, gândiți-vă ce activități offline asociate activităților școlare puteți să le oferiți elevilor 
dvs. pentru ca aceștia să nu se plictisească excesiv.Creați un sentiment de conectare emoțională și 
apartenență la grup, incluzând în calendarul activităților, întâlniri în care elevii să împărtășească o parte din 
preocupările lor extrașcolare (hobby-uri, pasiuni, colecții etc.) și chiar dvs. ca profesor puteți vorbi de 
pasiunile sau talentele dvs. 

- Contează și starea dvs. de bine. „Oricât de dificil este pentru cadru didactic, el este cel care poate 
modela starea de spirit a elevului. Copilul „va simți” cum este profesorul în această situație și se va 
comporta în consecință. Pentru ca lucrurile să fie cât de cât echilibrate este important ca profesorul să se 
ocupe și de starea sa emoțională. Este foarte ușor ca, în această avalanșă de schimbări majore în rutina 
adulților și, odată cu creșterea sarcinilor zilnice (nu este ușor să lucrezi de acasă când ești și părinte sau 
când trebuie să înveți atâtea instrumente online, de exemplu), să te simți copleșit. De aceea, este important 
ca și cadrul didactic să își acorde timp pentru a se calma, relaxa, mișca etc., chiar și numai pentru câteva 
minute, să-și ia pauze de reechilibrare.  

- Fiți transparenți cu propriile emoții. Chiar dacă multora nu le vine a crede, și cadrele didactice 
sunt oameniJ. Spuneți-le copiilor că situația este dificilă și pentru dvs., și că sunteți, uneori, cuprinși de 
îngrijorare, dar că problema este temporară. Există multe studii care indică importanța folosirii tehnicilor 
de calmare, a exercițiilor de respirație. Uzitați-le și dvs. și învățați-i și pe copii. 

- Apelați la creativitate. „Profesorii îi pot sprijini emoțional pe copii în această perioadă propunându-
le jocuri și activități despre emoții, încurajându-i să țină un jurnal al emoțiilor sau să își exprime emoțiile 
prin artă.” 

- Exersați umorul. „Un lucru foarte important în aceste momente este și veselia, momente în care 
adulți si copii, deopotrivă râd, se bucură împreună, iar acestea pot fi provocate și pot deveni o rutină în 
această perioadă”.  

 În Centrele Şcolare de Educaţie Incluzivă nu putem lucra decât prin intermediul părinţilor 
/asistenţi sociali sau asistenţi maternali ei sunt mâinile dibace pentru modelarea elevilor cu cerinţe 

speciale în timpul pandemiei-elevii au nevoie de multa dragoste întelegere şi o persoană care să le explice 
pe înţelesul lor toate temele. 
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. NEAGU MIHAELA  

 LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU 
 
 Ministerul Educației a introdus predarea și evaluarea online a elevilor în fișa-cadru a postului pentru 

personalul didactic din învățământul preuniversitar, potrivit unui ordin publicat marți în Monitorul Oficial. 
 Potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial nr. 413 din 19 mai 2020, în fișa de evaluare în 

vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar 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; 
 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. 
Cert este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu se pierde din vedere natura 
academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce se doreste ca elevii să stie– 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: 
– 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.  

515

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/


 
EVALUAREA ONLINE  

– METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII – LIMBA ENGLEZA –  

OCTOMBRIE, 2020 
 

NECHIFOR ANGELICA MINODORA,  
PROFESOR LIMBA ENGLEZA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA „GEO BOGZA”, BALAN, HARGHITA  
 
 La începutul anului şcolar precedent aveam senzaţia că toate lucrurile s-au aşezat, în sfârşit!, că pas 

cu pas am ajuns la un nivel superior al carierei mele de profesor, că am bifat pe lista mea de control o 
multitudine de lucruri la care acum câţiva ani doar visam: Gradul I, gradaţia de merit, participarea la două 
proiecte Erasmus+, pe lângă multe alte proiecte de finaţare şi educaţionale, Premiul I la Olimpiada de limba 
engleză, faza judeţeană şi speranţa unei participări la faza naţională…! Simţeam că sunt pe drumul cel bun 
şi că munca susţinută de-a lungul timpului îmi este încununată de succes.  

 Anunţul sec al autorităţilor ne-a dat tuturor viaţa peste cap, ne-a scos din zona de confort şi, chiar 
dacă la început aveam senzaţia că totul e o nebuloasă, încet, încet lucrurile au început să prindă contur şi 
am realizat că pot pune în aplicare o multitudine de lucruri învăţate la diferite cursuri de perfecţionare, că, 
într-un final, putem utiliza tehnologia modernă în situaţii concrete de viaţă.  

 În primul rând, acesta a fost momentul în care să testez elevilor mei competenţele de redactare de 
mesaje în situaţii de comunicare uzuală şi, astfel, am început cu cerinţe simple, de genul: scrie un email 
unui prieten …, o postare pe un blog despre viaţa adolescenţilor, scrie o postare pe un site de socializare. 
Am continuat cu cerinţe mai complexe, pentru a verifica şi competenţele de exprimare orală: realizează un 
filmuleţ despre viaţa copiilor din oraşul nostru, despre programul tău zilnic în izolare. Dacă, la început, 
toate acestea erau trimise pe emailul meu personal sau pe messenger, după ce cerinţele erau discutate pe 
aplicaţia discord, ulterior am început să utilizez platforma Google classroom, un real ajutor chiar şi pentru 
realizarea de teste şi chestionare, pentru a aborda şi formele de evaluare tradiţionale. Meet video chatul a 
luat locul aplicaţiei Discord şi, cu ajutorul funcţiei de partajare a ecranului am putut realiza o multitudine 
de exerciţii on line pe site-ul celor de la British Council, o mină de aur, în opinia mea, pentru profesorii de 
limba engleză. Am oferit, astfel, elevilor mei punctul de plecare în unele activităţi de autoevaluare, fiecare 
exerciţiu având butonul de verificare, cât şi posibilitatea de a fi autodidacţi.  

 În al doilea rând, am pus în aplicare cunoştinţele achiziţionate la două din cursurile Erasmus+ la care 
am participat de curând, astfel că, aplicaţiile de tipul Kahoot, Socrative sau Plickers şi-au arătat pe deplin 
utilitatea.  

Cu toatea acestea, un sentiment de tristeţe, poate dezamăgire, nu îmi dădea pace. Imi era dor de munca 
în echipe, de discuţiile în perechi, interacţiuni orale indispensabile în era modernă a orei de limba engleză. 
O scurtă discuţie şi apoi o căutare pentru detalii mi-au scos în cale Zoom-ul, atât de utilizat în întâlnirile cu 
adulţii, cu funcţiile lui de împărţire a elevilor în grupe mici sau în perechi.  

Ei, iată că se poate! Se poate face o evaluare corectă, cu metode atractive şi în online, chiar dacă 
uneori simţim epuizarea, chiar dacă simţim că munca în online este cu mult mai grea şi mai consumatoare 
de timp. Dar, meseria noastră este şi a fost mereu o provocare, de aceea am şi ales-o şi, de aceea, nu am 
renunţat la ea până acum. Experienţa ne ajută enorm, iar lipsa acesteia ne ambiţionează. Să fim creativi, să 
dezvoltăm autonomia şi creativitatea elevilor noştri în limitele impuse de pedagogie este, în continuare, 
sarcina noastră primordială. Să nu uităm că modelăm suflete şi caractere. Şi vom avea SUCCES.  
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INSTRUMENTE DIGITALE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA 

PREȘCOLARILOR 
 

PROFESOR NECHITA MIHAELA, C.Ș.E.I. BUZAU 
 
 În alegerea instrumentelor digitale profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 

( gradul de interacțiune, de colaborare și comunicare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea). 
 Utilizarea instrumentelor digitale în educarea preșcolarilor are ca beneficiu crearea unui mediu de 

învățare mult mai confortabil, dar care necesita suportul adulților, în cazul învățării de acasă. 
 În continuare voi prezenta câteva dintre aplicațiile și instrumentele digitale care se pot utiliza pentru 

facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă. Printre cele mai interesante instrumente de 
evaluare on-line pentru preșcolari aș enumera următoarele: 

 KAHOOT- este un instrument on-line pentru feedback cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul (PIN) elevilor care accesează testul într-un timp 
limitat. Se pot adăuga imagini, clipuri video și 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 formă de clasament.( 
https.//kahoot.com). 

 QUIZIZZ- este deasemenea un instrument on-line pentru feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Acest instrument 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 și rapoarte 
detaliate despre răspunsuri, timp, etc( https://quizizz/admin). 

 MENTIMETER- este un program care te ajută să creezi prezentări și întâlniri interactive de oriunde. 
Se primește input în timp real de la copii cu ajutorul sondajelor, quizzurilor, word clouds( nori de cuvinte) 
sau Q&A. 

 Imediat după ce copiii au răspuns la întrebări în dreptul prezentării există un buton care ne ajută să 
descărcăm rezultatele și să le analizăm. 

 JAMBOARD- este o tablă interactivă desvoltată de Google, ca parte a familiei G Suite cu ajutorul 
căreia putem creea și apoi trimite copiilor articole Jam care pot fi accesate apoi de pe orice dispozitiv. 
Putem creea astfel fișe de evaluare interactive pentru copii, iar aceștia pot colora, încercui, adăuga imagini, 
forme, săgeți cu ajutorul butoanelor pentru utilizarea tablei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-

invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf 
2. https://digitalnation.ro/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
PROF. NEDELCU CARMEN 

 ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA SCUTELNICI 
 
 Predarea, învățarea și evaluarea s-au mutat în mediul online. Profesorii și elevii, împreună cu 

resursele educaționale, sunt în proces de adaptare la noul sistem educațional.  
 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.  

 Formele de evaluare sunt: inițială, continuă (formativă), finală (sumativă). 
 Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau al unui program de 

instruire, în scopul stabilirii nivelului de pregătire a elevilor. 
 Cu ajutorul evaluării iniţiale, profesorul identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de 

cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul de a asigura premisele atingerii obiectivelor propuse. Prin 
intermediul rezultatelor obţinute în urma evaluării iniţiale, profesorul planifică activităţile viitoare, din 
perspectiva adecvării lor la posibilităţile elevilor şi, acolo unde este cazul, iniţiază programe de recuperare.  

 Evaluarea iniţială nu se poate realiza exclusiv printr-o singură metodă, riscul folosirii unei singure 
metode fiind irelevanţa informaţiilor obţinute pentru definirea cu acurateţe a nevoilor de învăţare.  

 În predarea Informaticii și a Tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor, profesorul trebuie să 
identifice existența tehnologiei, a tipului de tehnologie folosit și frecvența folosirii acesteia. 

În funcție de rezultatele obținute, profesorul va verifica: 
• cunoștințele elevilor printr-o serie de teste, de preferat cu itemi obiectivi - ce testează un număr 

mare de elemente de continut într-un interval de timp relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat 
în măsurarea rezultatelor scolare.  

• competențele dobândite printr-o serie de activități practice, preferențiale, sub formă de fișe practice 
- de editare a unui document, de realizare a prezentărilor, de realizare a animațiilor, de utilizare a 
Internetului, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
• Cristian Masalagiu, Ioan Asiminoaei, Mirela Țibu, Didactica predării informaticii, Polirom 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE FOLOSITE LA ISTORIE 

 
 NEFERU OANA-LOREDANA,  

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CAMPULUNG, JUDET ARGEṢ 
  
 Jocul ocupă, evident, locul preferat în activitatea de fiecare zi a copilului . Jucându-se, el îşi satisface 

nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii 
care îl apropie de realitatea înconjurătoare. Folosirea jocului didactic în procesul de învăţământ face ca 
elevul să înveţe cu plăcere, să devină interesat de activitatea care se desfăşoară; face ca cei timizi să devină 
mai volubili, mai activi, mai curajoşi, să capete mai multă încredere în capacitatea lor, mai multă siguranţă 
şi tenacitate în răspunsuri. 

 În clasificarea metodelor de învățământ, Ion Cerghit încadrează jocul în grupa „metodelor de 
simulare” ce valorifică, sub forma ludicului, capacitatea elevului de a se implica în propria instruire. 
Încorporarea elementelor de joc în activitatea didactică imprimă acesteia un caracter mai atrăgător, aduce 
„varietate şi destindere”20. Astăzi, jocul didactic este recomandat la toate ciclurile de învățământ, de la cel 
al preșcolar până la cel liceal, transpus în forme specifice în toate etapele demersului instructiv-educativ. 
Profesorul va organiza activitatea, va enunţa obiectivele, va preciza sarcinile, va urmări desfăşurarea 
„jocului” şi va aprecia rezultatele împreună cu elevii. 

Sunt profesoară de istorie la un liceu tehnologic unde elevii mei îṣ pierd repede interesul. Petru a face 
lecţiile cât mai atractive am început să folosesc jocuri, mai precis Wordwall pentru evaluare. Folosind acest 
joc am observant că elevii reţineau mai bine informaţa istorică.Repetând jocul elevii memorau mai repede 
lecţia. Jocul are diferite variante gen: spânzurătoare, rebus, alegere multiplă, adevărat ṣi fals. Câṣtigă cel 
care răspunde corect într-un timp foarte scurt, se face ṣi un clasament.  

 Prin jocurile didactice introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o învăţare activă, 
acordând un rol dinamic intuiţiei şi imaginaţiei. Rolul cadrului didactic este nu de a preda cunoştinţele sau 
de a prezenta de-a gata soluţiile. Copiii ar trebui lăsaţi să-şi confrunte părerile, să înveţe din propriile greşeli, 
dând curs liber imaginaţiei şi fanteziei fiecăruia. 

 Wordwall poate fi folosit pentru a crea atât activități interactive, cât și activități de imprimat. 
Majoritatea șabloanelor sunt disponibile atât în versiune interactivă, cât și în versiune tipărită.  

 Interactivele sunt redate pe orice dispozitiv compatibil cu web, cum ar fi un computer, tabletă, telefon 
sau tablă interactivă. Ele pot fi jucate individual de către elevi sau pot fi conduse de profesori, cu elevii care 
se întorc în partea din față a clasei. 

 Printabilele pot fi tipărite direct sau descărcate ca fișier PDF. Ele pot fi folosite ca însoțitor al 
activităților interactive sau ca activități independente. 

Activitățile sunt create folosind un sistem de șabloane. Aceste șabloane includ clasice renumite 
precum Quiz și Crossword . Avem, de asemenea, jocuri în stil arcade, cum ar fi Maze Chase și Avion, și 
există instrumente de gestionare a sălii de clasă, cum ar fi Seating plan . 

 Pentru a realiza o activitate nouă, începeți prin selectarea șablonului și apoi introduceți conținutul. 
Este ușor și înseamnă că puteți crea o activitate complet interactivă în doar câteva minute. Multiplayer este 
un format în care toți elevii se alătură simultan aceluiași joc, fiecare pe propriul dispozitiv. Profesorul 
controlează fluxul jocului din partea din față a clasei. 

Unele jocuri sunt competitive, de exemplu Quiz, unde elevii se aleargă pentru a da răspunsul corect 
cât mai repede posibil. Altele precum Brainstorm facilitează o discuție în colaborare. 

 Jocurile pot fi folosite ca mijloace de evaluare la istorie. Eu am folosit la liceu jocul Wordwall care 
are ṣi o variantă gratis. Acest joc îi atrage pe elevi mai mult decât dacă aṣ fi dat un test scris.  

 

20 Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980, p. 47. 
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* 
 

NEGRU MIRELA MARIANA 
 
Vânătoarea de comori: Profesorul le spune copiilor că vor merge la o vânătoare de comori și ce să 

caute. De exemplu: “Găsește ceva roșu/ ceva rotund/ un obiect care începe cu sunetul /t/ o jucărie/ ceva 
lung etc.!” Copiii au la dispoziție câteva minute să meargă să găsească obiectul (care pot fi marcate prin 
folosirea unui cronometru online, sau a unui cântec. Când expiră timpul, profesorul numește copilul care 
să arate și să spună ce obiect au găsit. Copii pot fi rugați să decidă cum continua jocul, și să spună care este 
comoara următoare pe care să o găsească. 

Jocuri cu imagini 
Dezvăluie încet! Acest joc este potrivit atât pentru introducerea de cuvinte noi, cât și pentru 

recapitulare. Fiecare imagine este acoperită cu un dreptunghi de culoare diferită. Profesorul numește un 
copil care să aleagă o culoare, apoi dezvăluie puțin câte puțin imaginea, iar copiii încearcă să ghicească ce 
este. 

1. Ghicește!: Acest joc este mai potrivit pentru recapitulare. Ca și în jocul anterior, fiecare imagine 
este acoperită cu un dreptunghi de culoare diferită. Profesorul numește un copil care să aleagă o culoare, 
apoi 2-3 copii care să ghicească ce se ascunde sub dreptunghi. Profesorul dezvăluie imaginea, iar copiii văd 
dacă au ghicit. 

2. What’s missing (ce lipsește?): Acest joc este mai potrivit pentru recapitulare. Profesorul le arată 
copiilor imaginile. Aceștia încearcă să-și amintească imaginile. Profesorul întrerupe funcția share și șterge/ 
acoperă o imagine. Apoi, copiilor le sunt arătate imaginile rămase, iar ei trebuie să spună ce lipsește. 

3. Ce urmează?: Profesorul le arată copiilor o succesiune de imagini, aranjate după un tipar (de 
exemplu: ABAB, AAB, AABB, ABC etc). Aceștia încearcă să deducă pe baza tiparului ce imagini urmează. 

4. Ce nu se potrivește?: Profesorul le arată copiilor o succesiune de imagini, grupate în jurul unei 
caracteristici comune (de exemplu: mâncare, obiecte rotunde etc.) cu o singură excepție (de exemplu, o 
imagine a unui cățel printre imagini cu haine). Copiii încearcă să deducă ce imagine nu se potrivește. 

Jocuri de grup cu întreaga clasă: 
1. Sunete: Joc potrivit pentru a exersa animalele, vremea, diverse vehicule etc. Profesorul spune 

animalul/ mijlocul de transport etc, iar copiii imită sunetul. Este mai distractiv dacă toate microfoanele sunt 
deschise pentru acest joc! 

2. Repetă ca (o pisică): Acest joc este potrivit pentru repetarea cuvintelor și a structurilor noi. 
Profesorul articulează structura ca model și le spune copiilor “Repetă ca o pisică“. Copiii repetă structura 
respectivă mimând o pisică prin voce și/ sau gesturi. Structura se poate repeta de câteva ori, schimbând 
animalul. Copiii pot decide cum vor să repete structura care urmează. 

3. Mare sau Mic? Profesorul spune ceva, iar copiii decid dacă este mare sau mic (de exemplu, 
hipopotam – mare; gărgăriță – mic (ă)). Jocul se poate adapta pentru alte caracteristici (lung, greu etc.) 

4. Cutia misterioasă: Pentru acest joc se poate folosi o cutie ( sau geantă) reală sau o imagine din care 
profesorul scoate obiecte sau imagini din vocabularul pe care îl predau. Copiii pot încerca să ghicească ce 
este în cutie, sau pot repeta cuvintele. 

5. Ghicește animalul! 
Primul jucător se gândește la un animal iar ceilalți au la dispoziție un număr de întrebări convenit în 

prealabil (5-10-20 și în funcție de vârstă copiilor) pentru a află despre ce animal este vorba. Se pot da doar 
răspunsuri cu DA sau NU. Exemple de întrebări: “Trăiește în apă?”, “Are aripi?”, “Are ţepi?”, “Are gâtul 
lung?”.  

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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EVALUAREA ONLINE - METODE, TEHNICI SI STRATEGII APLICATE 

PENTRU REALIZAREA EVALUARII 
 

PROFESOR: NENEA IONELIA MĂDĂLINA 
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIE 

COLEGIUL NATIONAL ,,ELENA CUZA’’, BUCURESTI 
DATA: 1 NOI. 2020 

 
EVALUAREA PRIN INTERMEDIUL PORTOFOLIULUI DIGITAL 
 Competentele digitale si trecerea la sistemul online de predare-invatare determina adaptarea 

continuturilor si activitatilor didactice la cerintele instrumentelor on-line. 
Portofoliul digital este un instrument complex de evaluare, care reflectă experienţa şi include 

rezultatele relevante obţinute prin celelalte forme de evaluare . Un portofoliu digital reprezinta o colectie 
de lucrari care pot sprijini invatarea si joaca rol de evaluare . 

Metoda de realizare a portofoliilor digitale este adresata atat elevilor din ciclul gimnazial cat si din 
ciclul liceal. acestia putand utiliza instrumente bazate pe web de publicare pentru a realiza portofolii 
digitale.Un portofoliu digital contine diferite elemente: texte, desene, grafice, imagini, fotografii, secvente 
sonore, lucrarile fiind selectate de elev sau de profesor, in functie de criteriile stabilite. 

Portofoliul 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. Acesta permite 
investigarea produselor elevilor, care de obicei rămân neimplicate în actul evaluativ, reprezentând un 
stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi. Portofoliul se poate încadra într-o evaluare 
sumativă, furnizând nu doar o informaţie punctuală, într-un anumit moment al achiziţiilor elevului, ci chiar 
o informaţie privind evoluţia şi progresele înregistrate de acesta în timp, alături de informaţii importante 
despre preocupările sale. 

Structura şi componenţa unui portofoliu se subordonează scopului pentru care a fost proiectat 
portofoliul şi nu invers, scopul şi criteriile de evaluare se deduc dintr-un portofoliu deja întocmit. Structura, 
elementele componente obligatorii şi criteriile de evaluare sunt stabilite de profesor, având ca bază de 
pornire preocupările elevilor. Alegerea elementelor de portofoliu obligatorii se subordonează obiectivelor 
de referinţă prevăzute în programa modulului respectiv şi obiectivelor de referinţă, suplimentare stabilite 
de profesor. La momentul potrivit, profesorul va prezenta elevilor un model al unui portofoliu, compatibil 
cu vârsta acestora, conţinând elemente asemănătoare cu cele propuse ca temă, criterii de apreciere formulate 
clar şi caracteristica valorică a diferitor elemente. 

Portofoliul digital este relevant pentru creativitatea elevilor, iar profesorul trebuie să demonstreze 
flexibilitate apreciind elementele suplimentate introduse în structura sa. La recomandarea profesorului sau 
la alegerea elevului, pot deveni componente ale portofoliului, elemente care au fost evaluate anterior. Se 
evidenţiază astfel, capacitatea elevului de realiza o lucrare unitară, de a se racorda temei abordate prin 
utilizarea instrumentelor TIC. 

Pentru a avea succes în demersul de utilizare a portofoliului, trebuie stabilită o tematică care să-l 
conducă pe elev la surse de informaţii diferite de cele utilizate la şcoală, precum şi la forme de comunicare 
mai complexe. Tematica şi sursele de informare recomandate trebuie să sensibilizeze elevul şi să stimuleze 
interesul său pentru domeniul abordat. 

 Rolul portofoliului în eficientizarea procesului de predare-învăţare:implicare, exprimare liberă, 
confruntare, acţiune, aplicare, cercetare, experimentare, competenţe de procesare a informaţiilor din mediul 
virtual, de generare de noi cunoştinţe, aplicare, învăţare activă, colaborare; 

Pentru a fi cu adevărat util, un portofoliu trebuie să aibă anumite caracteristici, şi anume: să aibă 
obiective multiple, elevul să folosească multe surse digitale de obţinere a datelor,, să fie explicit, să aparţină 
celui evaluat; 

 Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţă, precum dezvoltarea 
gândirii critice, investigarea unui fapt geografic, realizarea de analize comparative referitoare la diferite 
regiuni geografice.. Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în 
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ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Elevul este implicat în 
realizarea unor materiale virtuale care să-l reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea 
capacităţilor şi abilităţilor digitale însuşite de-a lungul şcolii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe 
o anumită perioadă de timp. 

În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate prin 
elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de evaluare 
a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea 
de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră ilustrative pentru interesele sale deoarece 
această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea elevului. 

Criterii de evaluare.: 
Conţinutul portofoliului- existenţa sumarului protofoliului; diversitatea pieselor pe care le conţine:  
Calitatea lucrărilor din portofoliu : utilizarea a cel puţin cinci surse web;  
Estetica : tehnoredactarea; calitatea imaginilor; aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit 

criteriu; 
Originalitate, creativitate - portofoliul este o sursă de învăţare; Acest tip de portofoliu cuprinde atât 

piese alese independent de către ele, cât şi piese recomandate de către profesor, se constituie progresiv 
astfel încât este un indicator al evoluţiei elevului pentru o anumită perioadă de timp. 

 Pentru evaluarea portofoliului digital, elevul transmite cadrului didactic portofoliul, prin intermediul 
tehnologiei si internetului- platforma, unitati mobile de stocare, e-mail, urmand ca acesta sa fie arhivat si 
evaluat. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
PENTRU LIMBA ENGLEZA... PERSONAJELE VOKI 

 
PROF NEȘIU SANZIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL IOSIF VULCAN, ORADEA 
 
 În anul școlar 2019 / 2020, mai exact din luna martie 2020, 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 
administrativă (…) școala într-un laptop sau calculator.” …21 

 
A fost cu siguranță o perioadă dificilă și provocatoare pentru toată lumea, care a trebuit să găsească 

pe loc soluții la probleme pe care nu le aveam înainte.  
În format clasic, ca profesor, știam că atunci când terminam un capitol de predat urma o evaluare… 

Știau și elevii ….. pentru că erau anunțați din timp.  
Erau teste de evaluare, cu întrebări mai ușoare la început, cu cele dificile la sfârșit de test, cu o durată 

medie de 20 – 30 de minute, susținute în clasă. 
Se punea nota în catalog, se înregistra performanța elevilor. 
 La limba engleză mai foloseam ascultatul oral cu “ judecători ” aleși din rândul elevilor, care erau 

foarte atenți la ce se citea, dar mai ales la cum se citea, criteriile de jurizare fiind mereu menționate la 
începutul lecției. 

 Dar a fost momentul martie / aprilie 2020…când nivelul de exigență scade considerabil…doar este 
pandemie. 

Predarea și evaluarea se mută în online, manualul devine mai puțin folosit, se caută teste online, se 
creează teste online sau se găsesc metode de evaluare care să atragă elevii, să le dezvolte abilități IT sau 
chiar imaginația. 

 După un curs rapid de predare în online am descoperit câteva site-uri special pentru limba engleză, 
pe care le folosesc cu plăcere din acel moment pandemic. 

www.liveworksheets.com, platformă gratuită care permite transformarea testelor clasice, pe hârtie, în 
exerciții interactive online, cu auto – corectare 

www.kahoot.com, platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională sau mai 
recentul  

www.voki.com, speaking characters for education, un site distractiv…un edtech tool, care permite 
profesorilor și elevilor să creeze teme distractive folosind avatari care vorbesc.  

În săptămâna Școala Altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun! ce avea orar specific din anul trecut 
școlar, care s-a desfășurat în luna aprilie 2020 in Colegiul Național Iosif Vulcan, Oradea, am “provocat” 
toate clasele la care predam în acel moment, rugându-i să termine o compunere cu început dat. 

Răspunsurile au fost multe, diverse, creative, dar mai ales au folosit web 2.0 tools. 
 Verificarea cunoștințelor de limba engleză? Bifat 
 Folosirea creativă a testelor sumative? Bifat 
 Numărul elevilor examinaţi în unitatea de timp? Bifat 
 Elevii primesc sprijin de la evaluatori / profesori? Bifat 
 Exprimarea scrisă are caracter de constrângere ? Nu 
 Este mai dificil de evaluat, deoarece nu este instrument standardizat? Nu 

21 https://www.didactic.ro/scoala-de-acasa/interviu-cu-ioana-hartescu-expert-in-elearning-in-cursul-evaluarea-
formativa-online-vrem-sa-aratam-cum-principiile-pedagogice-pe-care-profesorii-le-cunosc-deja-si-leau-aplicat-la-clasa-pana-
acum-pot-fi-aplicate-si-in-online 
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https://www.didactic.ro/scoala-de-acasa/interviu-cu-ioana-hartescu-expert-in-elearning-in-cursul-evaluarea-formativa-online-vrem-sa-aratam-cum-principiile-pedagogice-pe-care-profesorii-le-cunosc-deja-si-leau-aplicat-la-clasa-pana-acum-pot-fi-aplicate-si-in-online
https://www.didactic.ro/scoala-de-acasa/interviu-cu-ioana-hartescu-expert-in-elearning-in-cursul-evaluarea-formativa-online-vrem-sa-aratam-cum-principiile-pedagogice-pe-care-profesorii-le-cunosc-deja-si-leau-aplicat-la-clasa-pana-acum-pot-fi-aplicate-si-in-online


 Durata necesară verificării şi evaluării este mare ? Nu (devine chiar o plăcere să vizualizezi 
produsul final, care are limită de cuvinte ) 

Încă mai corectaţi temele pe whatsapp, verificând zilnic zeci de imagini, pe care le transmiteţi înapoi 
elevilor?  

Există o cale mult mai simplă! Fiți creativi, selectaţi un test online, trimiteţi link-ul ca temă elevilor 
pe Classroom, setați termenul limită de predare şi …. gata!  
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TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. GEOGRAFIE NICA MARIA-RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE TATARESCU” 
 TARGU JIU, 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 

526

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
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https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/


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 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. 

 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Brut, M., Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern, Iaşi, Polirom, 

2006.  
2. Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010. 
3. Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, 2010. 
4. Vlada M., E-Learning şi software educaţional, Noi tehnologii de e-learning, Conferinţa Naţională 

de Învăţământ Virtual, Software educaţional, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE LA 

DISCIPLINA MATEMATICA 
 

PROF. NICOARA ȘTEFAN 
ȘCOALA GIMNAZIALA „AUREL SEBEȘAN” FELNAC 

 
După cum bine șim cu toții, docimologia ( dokime = probă, încercare; dokimaze = știința despre 

probe, examene, lb. gr. ) reprezintă știința evaluării, care tudiază procesul de elaborare și de aplicare a 
probelor de evaluare necesare pentru notarea și examinarea cât mai obiectivă a celor implicați ( elevi, 
profesori ). 

Pentru noi dascălii, evaluarea reprezintă o parte importantă a proceului de învățământ alături de 
predare și învățare. Ea are drept scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse, precum și reglarea și 
eficientizarea procesului instructiv – educativ. Evaluarea prin definiția ei de bază, determină în ce măsură 
se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. Din punctual meu de vedere, evaluarea este la 
fel de important precum învățarea și predarea, și trebuie bineînțeles bine planificată și concepută. 

În acest an școlar trăim din păcate vremuri tulburătoare, imprecise, sinusoidale, care din păcate ne 
provoacă la autodescoperire și la un alt mod de a trăi, la o altfel de normalitate. Cu toții știm că învățământ 
online înseamnă un învățământ pe internet, într-un mod virtual, prin soluții software specializate oferite de 
către marii producători de Microsoft și Google. 

Învățământul de tip online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 
etapizate. De asemenea acest tip de învățare reprezintă o formă de învățare la distanță, destinată celor care 
nu posibilitatea de a accesa forma de învățământ în modul clasic, tradițional, sau adecvată unor contexte 
speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când sistemul nostru de învățământ este 
bulversat, fiecare unitate școlară având câte un tip specific de scenariu de lucru. 

Așadar, dascălii caută diverse modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare, precum și platforme educaționale diversificate, atractive, care să stârnească interesul elevilor 
în procesul de predare – învățare – evaluare, cum ar fi: 

1. Google – Classsroom reprezintă un serviciu gratuit pentru unitățile de învățământ și permite 
gestionarea unei clase cu până la 20 de elevi și 1000 de elevi. Această aplicație permite crearea, corectarea 
și verificarea temelor în mediul online. De aemenea, cu ajutorul acestui tip de aplicație, profesorii pot vedea 
chiar înainte de a ajunge în sala de clasă cine și-a terminat tema și pot oferi feesback direct fiecărui elev , 
pot posta anunțuri și întrebări. În acest mod, comunicarea la clasă devine mult mai eficientă și se poate 
extinde și în afara orelor de curs. Prin intermediul aplicației Google Classroom, elevii pot să inițieze 
conversații cu profesorul ( Google Meet ) și să adreseze întrebări la care pot primi răspuns imediat, iar 
temele de casă pot fi predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat de către elevi ( laptop, tabletă, 
spartphone ). De aemenea, pentru părinți Google Classroom oferă posibilitatea de a primi rezultate ale 
activității copiilor lor, informări permanente privind evoluția sau regresul acestora la învățătură. 

2. Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte ușor al unor răspunsuri scurte, toți elevii 
putând vedea toate răspunsurile date pe post-it uri virtuale. Pri aplicația Jamboad, dascălul poate pune o 
întrebare din lecția de zi, iar elevii, prin utilizarea post-it-urilor pot trimite în cel mai scurt timp, răspunsul 
la întrebarea profesorului.De asemenea, profesorul poate grupa tipurile de răspuns în două categorii: 
răspunsuri corecte și săspunsuri greșite. 

3. Google Forms este o aplicație care permite conceperea unor formulare ce pot fi utilizate pentru a 
obține feedback, pentru a trimite confirmări de participre la un eveniment, dar și crea a putea crea teste 
scrise. Acest tip de aplicație permite profesorului ă includă imagini sau video ca material sugestiv sau de 
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reflecție pentru elevi. Elevii pot primi din partea profesorului întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe 
variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. 

4. Kahoot reprezintă o platformă gratuită cu ajutorul căreia pot fi create teste interactive, elevii având 
posibilitatea de a ajunge ei înșiși profesori și de a lansa întrebări. 

5. Wordwall este o aplicație foarte des utilizată în realizarea de chestionare, teste de evaluare inițială, 
continuă și sumativă și utilizează mai multe tipuri de șabloane: chestionar, roata aleatoare, găsește perechea, 
deschide caseta, rearanjează, chestionar concurs, adevărat au fals, etc. 

6. Tedix.ro – reprezintă un site specializat pe domeniul matematică, unde elevii au posibilitatea de a 
accesa toate unitățile de învățare incluse în programa de matematică. 

7. Geogebra – este o aplicație destinată predării matematicii la clasă foarte interesantă și interactivă, 
prin care elevii pot înțelege foarte ușor modul de construcție al corpurilor geometrice în spațiu și rotirea 
acestora. 

Așadar, din punctul meu de vedere reprezintă o continuare și o completare a învățământului 
tradițional, însă nicidecum o înlocuire a acestuia din urmă. 
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5.  MOGONEA, Florentin Remus, “Pedagogie pentru viitorii profesori”, Craiova, Editura 

Universitaria, 2010. 
8. 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 ONLINE 

 
 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR NICOLAESCU NORINA 
 LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU, CLUJ-NAPOCA 

 
Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare și învățare, 

oferind informații despre calitatea și funcționalitatea acestora. 
În prezent, profesorii trebuie să înlocuiască metodele tradiționale de evaluare și să utilizeze tehnologia 

pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.  
Platformele și aplicațiile disponibile online pun la dispoziția cadrelor didactice diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare. Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat, 
respectându-se particularitățile de vârstă și nevoile diferite ale elevilor. 

Învățarea și evaluarea elevilor cu ajutorul mijloacelor media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, 
oferindu-le acestora un grad de independenţă şi dezvoltarea abilităților necesare de a rezolva probleme – 
atât probleme de învăţare cât şi probleme legate de partea tehnică. Învățarea în afara şcolii, departe de 
profesori şi colegi, îi determină pe elevi să îşi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la 
cursurile online.  

Utilizarea tehnologiei în procesul de evaluare oferă cadrelor didactice 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, administrarea de teste individuale fiecărui elev, flexibilitate în 
durată, posibilitatea de a începe și a finaliza la anumite ore. 

Opțiunile de evaluare online sunt multiple: 
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online prin care elevii își dezvoltă abilitățile de comunicare, 
 eseurile care organizează gândirea , iar elevul are ocazia de a descoperi anumite calități pe care le 

are , dezvoltând în același timp abilitățile de exprimare în scris a ideilor și opiniilor  
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online care oferă posibilitatea parcurgerii în ritm propriu a testului, corectare 

extrem de rapidă , grad mare de atractivitate pentru elevi, asigurând un ambient plăcut și competitiv, propice 
actului didactic 

 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol, care oferă posibilitatea elevilor să învețe cum să 
acționeze în anumite situații de viață. Ei percep atitudinile unor personaje și încercă șă înțeleagă aceste 
comportamente.  

 teme colaborative care dezvoltă elevilor abilitățile de comunicare și de colaborare 
 dezbateri pe diverse teme care îi ajută pe elevi să conștientizeze faptul că pot exista opinii variate 

despre o temă. În timpul dezbaterilor interlocutorii dau dovadă de atenție și spontaneitate.  
 referate și proiecte care dau posibilitatea elevului să achiziționeze noi cunoștințe, să selecteze 

dintr-o cantitate informațională cunoștințe la nivelul său de înțelegere, să aprofundeze cunoștințele teoretice 
și practice. 

Aplicații pentru educație 
 Google Classroom este un serviciu de gestionare a învățării creat și întreținut de Google. Acesta 

oferă (împreună cu celelalte produse Google cu care se integrează) o metodă rapidă de comunicare (Google 
Chat), comunicare prin e-mail (GMail), convorbiri în timp real cu elevii (Google Meet), documente, 
prezentări și foi de calcul integrate (Disc Google, suita de programe de birou online de la Google), 
programări inteligente cu Google Calendar și multe altele. Google Classroom este un serviciu foarte ușor 
de utilizat, dar care simplifică foarte mult procesul educațional. Oferă posibilitatea de a 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 extind funcționalitatea întregii suite G Suite (anterior Google Apps). Acestea permit 
crearea de chestionare . Datele obținute în acest mod intră direct într-o foaie de calcul, care permite analiza 
informațiilor colectate în mod continuu, precum și efectuarea rapidă a unui rezumat al unui chestionar. 
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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. 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. 

 Microsoft Teams este o platformă de comunicare dezvoltată de Microsoft, ca parte a familiei de 
produse Microsoft 365. Oferă chat-ul spațiului de lucru și videoconferința, stocarea fișierelor și integrarea 
aplicațiilor. De asemenea, se pot urmări, finaliza și preda teme de lucrat în clasă, se poate partaja ecranul, 
se poate vizualiza întreaga clasă, se pot încărca imagini, se pot găsi, partaja și edita cu ușurință fișiere în 
timp real, utilizând alicații cunoscute, cum ar fi Word, PowerPoint și Excel 

 
În contextele online, implicarea profesorului este absolut esențială și metodele de predare-evaluare 

alese trebuie să creeze o interacțiune umană profundă și semnificativă. Cea mai concludentă dovadă a 
reușitei procesului educațional este reprezentată de rezultatele elevilor. Modul în care profesorul alege să 
folosească instrumentele de predare-evaluare online este rezultatul creativității și măiestriei sale în 
motivarea elevilor pentru cunoaștere. 
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EVALUAREA ONLINE FOLOSIND GOOGLE CLASSROOM 

 
PROF. NADINA CARMEN NICOLICI 

LICEUL TEHNOLOGIC „LORIN SALAGEAN”,  
DROBETA-TURNU-SEVERIN  

 
 Anul 2020 a venit (printre multe altele) cu o provocare pentru profesorii din România, iar aceasta are 

un singur nume: predarea online. Pentru a fi siguri că ceea ce profesorii au reușit să transmită elevilor din 
spatele ecranului are rezultatul scontat, o parte a provocării vizează evaluarea. În articolul de față voi 
prezenta câteva modalități simple prin care putem evalua elevii online folosind Google Classroom (G Suite 
for Education sau conturi @gmail.com individuale).  

 Deși la prima vedere pare greu de crezut, acest tip de evaluare are câteva avantaje la care evaluarea 
tradițională doar vizează. Ce putem face pentru a veni în întâmpinarea elevilor pe care de cele mai multe 
ori îi numim nativi digitali? Putem condimenta evaluarea online cu materiale complexe, iar elevii noștri 
sunt evaluați (și notați) la propriu, iar unul dintre cele mai importante lucruri este acela că uneori nici nu 
realizează acest lucru, ceea ce are ca rezultat reducerea nivelului de stres și de anxietate pe care un test 
formal îl aduce de obicei. Același lucru este valabil și pentru profesori care pot crea teste de la cele mai 
simple la cele mai complexe și, foarte important, odată create, pot fi folosite din nou și din nou, fără costuri 
suplimentare, iar aici mă refer atât la timp cât și la bani, în afara faptului că prin folosirea evaluării online 
poluarea (consumul de hârtie) este virtual zero.  

 Dacă școala în care predați folosește G Suite for Education sau aveți cont @gmail.com individual 
pentru Google Classroom, lucrurile sunt extrem de simple. La un click distanță, în categoria Classwork 
există un buton magic: +, adică Adaugă. Click pe el și avem la dispoziție o gamă destul de variată de teste 
sau teme pe care le putem crea pentru a fi rezolvate de elevi.  

 Primul tip de temă ne oferă posibilitatea de a alege ce oferim elevilor pentru a-i stimula și pentru a 
ne asigura că învață: putem atașa clipuri YouTube, chestionare pe care le putem crea din câteva click-uri 
folosind Google Forms, putem adăuga fișiere de tip .pdf sau orice considerăm util pentru elevii noștri. 
Important este faptul că aceste teme simple pot fi personalizate în sensul că putem adăuga un subiect pentru 
fiecare temă în parte și îl vom putea folosi ulterior pentru filtrare sau căutare rapidă. Putem stabili un termen 
limită de predare a temei și astfel vedem imediat cine a predat tema la timp, cine a predat-o cu întârziere și 
cine nu a predat-o deloc. În funcție de acest lucru putem stabili și punctajul pe care îl acordăm elevilor, iar 
aceștia vor avea acces la el și la eventualele comentarii imediat ce tema lor ajunge la noi pentru a o corecta. 
Un alt avantaj este faptul că putem scrie comentariile în privat, putem adnota și oferi feedback pentru teme, 
iar elevii vor înțelege că munca lor contează. Notele pe care le oferim elevilor vor fi comunicate acestora 
în timp real, iar noi vom avea la îndemână catalogul cu notele tuturor elevilor în formatul pe care îl alegem, 
o foaie de calcul de tip Excel sau un fișier de tip CSV.  

 Un alt tip de evaluare pe care o putem realiza pentru elevii noștri este prin întrebări (Google Forms 
care poate fi accesat direct), iar aici avem de ales dintre mai multe variante: răspuns scurt, răspuns mai lung 
de dimensiunea unui paragraf, răspunsuri multiple (cu una sau mai multe variante corecte), casete de 
selectare, meniu de tip Dropdown, scară liniară, grilă cu mai multe variante, casetă de selectare sub formă 
de grilă. O altă posibilitate este de a le cere elevilor să încarce un fișier creat de ei pentru rezolvarea sarcinii 
respective, să aleagă o dată sau chiar o oră. Totul depinde doar de imaginația noastră și de nevoile elevilor 
noștri. Pentru fiecare întrebare putem modifica numele, opțiunile de răspuns, putem stabili punctajul acordat 
întrebării sau putem oferi feedback imediat prin dezvăluirea răspunsului corect și eventual putem adăuga 
comentarii care să le explice elevilor de ce un anumit răspuns este corect. Avantajele sunt multiple și în 
acest caz: feedback imediat, individual, notele elevilor sunt acordate automat și comunicate acestora, iar 
testul creat poate fi folosit ori de câte ori avem nevoie.  

 Dacă vrem să facem o evaluare mai complexă, putem adăuga câte întrebări/ secțiuni avem nevoie, 
iar acest lucru se face extrem de ușor prin apăsarea unui buton aflat în partea dreaptă a întrebării. Click pe 
el și din meniu putem selecta exact ceea ce ne dorim: să adăugăm o nouă întrebare, să importăm întrebări 
dintr-un alt fișier pe care l-am creat și la care avem acces în Google Drive, să adăugăm un titlu sau o 
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descriere (poate conține inclusiv instrucțiuni), să adăugăm o fotografie (aici este de remarcat faptul că există 
posibilitatea de a căuta în Google – imagini) sau un videoclip (integrat cu YouTube) sau să adăugăm o nouă 
secțiune. Din nou, nu există limite pentru a ne pune în practică imaginația și originalitatea. Imediat ce testul 
este gata, revenim la Google Classroom și selectăm clasa sau clasele, elevii sau elevul și o trimitem.  

Indiferent de modalitatea de predare (online, offline sau hibrid), Google Classroom vine în ajutorul 
profesorilor pentru că le permite să mute o parte din munca tradițională pe internet, iar tot ceea ce am creat 
la un moment dat poate fi îmbunătățit sau adaptat ulterior, fiind doar la un click distanță. Nu-mi rămâne 
decât să vă împărtășesc un crâmpei dintr-o evaluare cu tema Recunoștință.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: NICULA CORNELIA MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERASENI, JUD. BUZAU 
 
 In marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se usor 

atentia scolarilor. 
 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 şcolari: 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. 

 CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron 
a școlarilor. 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. Scolarilor și părinților acestora 
le trimiteți link-ul. Pe whiteboard 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 
şcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms) 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. 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. 

 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 et c); Este un 
instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 

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. 

 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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 Quizizz - Este un instrument on-line 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 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 

 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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NEVOILE COPILULUI 

 
NICULA IONELA FLORENTINA 

 
• Nevoia de a fi plăcut, iubit, înţeles şi acceptat; 
 ŢIE ÎŢI PLACE COPILUL TĂU? 
 Îţi place de el aşa cum este, chiar dacă nu e tocmai aşa cum l-ai visat, nu are ochii tăi albaştri, părul 

zulufat şi auriu al soţiei, ori nasul fin, gura frumoasă ale mamei tale, chiar dacă nu ţi-a moştenit niciunul 
dintre talente şi nu e interesat de nimic din ceea ce te interesează pe tine? 

 Întreabă-te dacă nu cumva tu ţi-ai făcut o imagine despre el, despre cum o să+ fie şi ce va face, încă 
înainte de a se naşte şi nici acum nu vrei să renunţi la plăsmuirea ta,E ca şi cum ai avea nişte piese de puzzle 
care compun o altă imagine decât ce credeai, însă te încăpăţânezi să le tot aranjezi, doar-doar vei reuşi să 
alcătuieşti desenul pe care ţi l-ai propus. 

CAZ: 
Valentina are 28 de ani şi s-a măritat de timpuriu şi are două fete (11 ani, respectiv 14 ani).Soţul a 

părăsit-o acum 8 ani , a rupt orioce legătura cu ea şi fete, chiar dacă locuiesc în acelaş cartier. Valentina o 
respinge pe fata mare şi o apreciaza mai mult pe cea mică.Fata mai mare crede că din cauză că seamănă cu 
tatăl ei , mama o respinge. 

 Se întâmplă adesea ca mamele frustrate de comportamentul partenerului (in special cele părăsite), să 
şteargă de pe chipul copilului zestea de gene a tatălui.Nereuşind, transferă asupra lui zaţul resentimentelor 
şi nu-şi mai plac copilul oricât de bun/frumos/talentat/deosebit ar fi. 

 Poţi să-ţi iubeşti copilul, dar e o întrebare dacă îl şi placi.Pentru el cele două moţiuni sunt 
identice.Dacă nu se simte iubit, crede că nu-l placi şi dacă nu-i arăţi că-l iubeşti , nu te crede. 

 Unii spun: pe copil să-l săruţi doar în somn. Tu cum te-ai simţi dacă partenerul nu te-ar săruta 
niciodată, nu te-ar mângâia? 

 Alţii cumpără ceva în fiecare zi şi le satisfac toate mofturile crezând că, astfel, compensează lipsa 
lor. 

 Dacă partenerul tău nu ţi-ar spune cât de frumoasă eşti azi, nu te-ar lăuda pentru succesele tale, nu 
te-ar încuraja când eziţi, nu te-ar întreba cum îţi merge la serviciu, nu ar vrea să-ţi cunoască prietenii, să 
ieşiţi împreună, ci te-ar ţine în casă unde ţi-ar remacrca prezenţa numai când greşeşti ceva, când faci cevace 
nu-i convine.ATUNCI TE CRITICĂ.CUM TE-AI SIMŢI?AI CREDE CĂ TE IUBEŞTE?Tot aşa simte şi 
copilul ai cărui părinţi nu sunt niciodată interesaţi de ce face, de prietenii săi, de preocupăriile sale, nu-l 
apreciază niciodată, ci, veşnic, preocupaţi de grijiile zilei , par să nu-i remarce exitenţa decât atunci când îi 
deranjează, tot ala îţi pot seama că ai o muscă în casă atunci când începe să bîzîie deranjant. 

Pentru copil, iubirea=atenţie, nu cadouri, nu mofturi satisfăcute 
 Când nu îi dai atenţie, ca orice om gelos, începe să-ţi smulgă el singur dovezi de iubire: face 

mofturi, nazuri, se comporta nerezonabil, devine aberant şi face parcă dinadins ceea ce ştie că nu-ţi 
place.Se transformă într-o persoană nesuferită şi îngrozitoarem îţi spune că te urăşte, te muşcă, te 
scuipă, te loveşte! De fapt, el te iubeşte cu disperare, dar neştiind dacă şi tu îl iubeşti , te pune la 
încercare să vadă dacă poţi să-l iubeşti şi aşa nesuferit 

Iubirea ţi se reflectă prin purtate, atitudine, în grija ăe care i-o porţi celui drag, în fapte, gesturi 
şi cuvinte deopotriva, în atenşia pe care i-o acorzi. 

POŢI SĂ-ŢI IUBEŞTI COPILUL DIN TOT SUFLETUL.EL VA ŞTI DECÂT DACĂ ÎI ARĂŢI 
ACEST LUCRU PE ÎNŢELESUL LUI. 

UN COPIL CARE NU SE ŞTIE IUBIT ŞI APRECIAT DE PĂRINŢI E NEFERICIT. 
• Nevoia de încredere şi libertate; 
 Copilul ne satisface îngrozitor de bine vanitatea.Spunem că micuţul ne priveşte ca pe Dumnezeul 

lui.Simţim acest lucru, ne simţim puterea şi ne bucuram de ea.Unii se bucură atît de mult, încât refuză să i-
o cedeze, aşa cum este firesc, copilului, pas cu pas, în decursul a 18-20 de ani, cât timp el creşte la trup şi 
minte şi învaţă să fie om în toată firea şi să se descurce ca un adult.Unii părrinţi aleg să rămână ei Calea, 
Adevărul şi Viaţa pentru cel pe care l-au adus pe lume cât mai mult timp şi, daca se poate, pentru totdeauna. 
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 EFECTUL ESTE DEVASTATOR. 
 Rolul părintelui este de a-şi pregăti copilul pentru viaţă.Copilul creşte, însă cum creşte depinde de 

părintele lui.El trebuie să-l înveţe de mic cât mai multe lucruri din tot ce are nevoie să ştie, fără să fie 
cocoloşit. 

 Copilul are nevoie să înveţe ce şi cum trebuie să facă, să-şi exerseze cunoştinţele, priceperiile şi 
abilităţile căpătate şi să se obişnuiască treptat să ia singur decizii, să-şi rezolve singur problemele.Pentru 
aceasta însă are nevoie de libertate, or, această libertate nu i se poate da fără încredere. 

 Un părinte care nu acordă încredere şi libertate copilului său este ca un antrenor care, deşi şi-a pregătit 
sportivul să devină campion, nu-l lasă să meargă la nicio competiţie de frică să nu eşueze, să nu se 
accidenteze, să nu i se întample ceva. 

 Când altcineva ia mereu decizii pentru tine, te absolvă de orice libertate, dar şi de orice 
responsabilitate.Devii un olog ale cărui picioare, de nefolosire, se atrofiază.În biologie se spune că funcţia 
creează organul.ÎNCĂ DE LA VÂRSTE FRAGEDE, COPILUL TREBUIE „ANTRENAT „ SĂ IA 
DECIZII ŞI, CA ORICE ANTRENAMENT, TREBUIE FĂCUT GRADAT, ÎN AŞA FEL ÎNCÂT, PE 
MĂSURĂ CE CREŞTE, SĂ SE POATĂ DESCURCA SINGUR DIN CE ÎN CE MAI BINE. 

UN COPIL CARE NU ARE LIBERTATEA DE A LUA O DECIZIE, CARE NU PRIMEŞTE NICIO 
SARCINĂ, CARE NU ARE NICIO RESPONSABILITATE SE SIMTE: 

• incapabil să facă ceva 
• neînsemnat 
• plictisit 
• invidios 
• prost 
• lipsit de putere 
 SE VA TEME: 
- să nu rămână singur şi neajutoarat, fără sprijinul celorlalţi 
- să nu devină „invizibil” pentru ceilalţi 
- să încerce ceva chiar dacă nu îşi doreşte foarte mult acel lucru 
VA CĂUTA SĂ : 
•  aştepte mereu de la ceilalţi să primească ajutor ca un om neputincios 
• îşi umple mereu timpul cu ceva ca să-i alunge plictisul (99% pozne) 
• se ferească de eşec, de muncă şi de asumarea vreunei responsabilitatăţi prin : „ NU POT” , „ SUNT 

PREA MIC” 
 Nu te teme că este prea....mic pentru a avea îndatoriri şi nu-ţi spune „ îl mai las eu să crească 

puţin”.Cu cât învaţă mai curând, cu atât mai bine. 
• Nevoia de identitate; 
 Omul are nevoie să simtă că face parte dintr-un grup (nevoia de apartenenţă) şi, în acelaş timp, să 

simtă că, în cadrul grupului din care face parte, este cineva (nevoia de identitate). 
 Când părintele/cadrul didactic nu responsabilizează copilul, când nu-i dau nimic de făcut, ba chiar îi 

refuză ajutorul, îi înăbuşă iniţiativa. 
 O răspundere dată copilului îl face să se simtă important, apreciat, investit cu încredere.Îi dă ocazia 

să se afirme, să-şi găsească şi el un rol şi un statut.În lipsa unui rol, copilul simte că nu are nici un statut şi, 
atunci, îşi caută unul pe care să-l însuşească.Ce? Orice.Dacă toţi îi repetă des „ eşti obraznic”, simte că este 
datoria lui să fie obraznic şi orice îi iese pe gură trebuie să sune obraznicm astfel, cine mai este el?Dacă toţi 
ăi reproşează că este timid, nu va îndrăzni niciodată să facă ceva pentru că ştie că este timid.Copiii, din 
nevoia de identitate, din nevoia de a se afirma într-un fel sau altul în cadrul unui grup, sunt foarte dornici 
să primească „etichete” şi se bucură chiar şi de cele care nu le fac cinste.În mintea lor îşi spun că şi aşa e 
mai bine decaât nimic şi vor face orice ca să-şi păstreze „renumele”. 

• Nevoia de stimulare şi învăţare 
 Aşa cum ţie nu-ţi place să fii luat de prost, tratat cu superioritate de parcă nu ai şti nimic, tot aşa nici 

copilului nu-i place să fie tratat ca un bebeluş.Cum ţie îţi vine greu când ţi se dă mai mult decît poţi face, 
tot aşa şi copilul suferă cînd pretinzi de la el mai mult decât poate tratându-l ca pe un adult.Prin urmare, 
copilului nu-i place să nu i se ceară nimic, dar nici să i se ceară lucruri prea grele, pe care nu le poate realiza. 
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 Copilului trebuie să-i ceri un lucru suficient de simplu ca să-l poată realiza cu priceperiile şi 
deprinderiile dobândite, dar şi suficient de dificil încât să-i stimulezi gândirea, talentul, cunoştinţele, 
priceperile, imaginaţia şi la sfârşit să se simtă mândru de ceea ce a realizat. 

 Nu uita că ai de partea ta : curiozitatea de explorare, de a afla, de a şti.Este dovedit ştiinţific : între 
0-7 ani creierul omenesc are nevoie intensă de stimulare pentru dezvoltarea ulterioară:orice lucru nou pe 
care copilul îl învaţă, orice deprindere, abilitate, cuvânt, mişcare, senzaţie descoperită , se traduce prin 
realizarea unor sinapse. 

COPILUL ARE NEVOIE DE EXPLORARE. 
Oprit să exploreze, copilul: 
 începe să facă într-ascuns, pe la spatele său.(învaţă să devină făţarnic, mincinos, necinstit şi se 

supune riscurilor de accidente) 
 nu mai prezintă interes pentru nimic, nici pentru învăţare.(performanţe şcolare slabe) 
• Nevoia de joacă şi de mişcare în aer liber.Jucăriile copilului; 
 Un mare beneficiu al jocului (mai ales în aer liber) este acela că-i dă copilului şansa de a-şi consuma 

enormele rezerve de energie de care dispune. 
 Un copil care nu se joacă e plictisit de moarte.Dacă nu este scos afară, e un pachet de nervi. 
Jocul este vital pentru copil.La fel ieşitul în aer liber. 
 Jucăriile cele mai bune nu sunt şi cele mai sofisticate şi scumpe.Jucărie poate fi orice obiect care îl 

mobilizează pe copil la o activitate vioaie, care îi pune la muncă gândirea, imaginaţia creatoare,abilităţile 
şi deprinderiile dobândite, memoria, spiritul de observaţie. 

JOCUL ESTE O DIATRCŢIE ŞI ÎNVĂŢARE, ŞI MIŞCARE, ŞI EXPLORARE, ŞI EXERCIŢIU ŞI 
COMUNICARE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• „Şi tu poţi fi supernanny”, Irina Petrea 
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CUM EVALUAM IN MEDIUL ONLINE ? 

 
PROF. GEORGETA ADRIANA NICULAI 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII, BISTRIȚA 
 
Educația a solicitat dintotdeauna o adaptare permanentă la noile realități. Contextul social actual 

presupune o provocare și mai mare pentru profesori întrucât actul de predare-învățare-evaluare s-a mutat în 
mediul online, iar una din realele probleme care se ridică în acest moment este Cum evaluăm în online? 

 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, efficient și, în special, adaptabil la interacțiunea mediate de tehnologie. 

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. 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. 

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). 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. 

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. 

Printre numeroasele aplicații care pot fi utilizate în evaluarea elevilor enumerăm câteva: 
• Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii prin email sau Meet, iar temele pot fi corectate 

și direct fiecărui elev se transmite feed-back. 
•  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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https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
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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, trebuie să 
exploram și 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://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NICULESC LIDIA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS 
COM. BARU, JUD. HUNEDOARA 

 
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 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 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. 

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. 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 
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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. 
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INSTRUMENTE DIGITALE IN EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. NICUŢ NADIA COSTINA 

GPP. OSTROVENI 1, RM VÂLCEA 
 
 Activitatea educativă din grădiniţă este complexă şi solicită forme de monitorizare şi evaluare 

variate, multiple, adaptate la particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor.  
 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. În marea majoritate a 
timpului, utilizarea tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se uşor atenţia preşcolarilor. 

 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 și în 
susținerea grădiniței de acasă precum şi în evaluarea on-line: 

 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 li se trimite 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 aplicație din suita Google for Education care se poate 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. 

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) 

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 
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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. 

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. 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, Pu zzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Ch estionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc);  

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 
evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-

prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf 
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EVALUAREA IN ȘCOALA ON-LINE 

 
PROF. NISTOR ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 
 
În contextul în care elevii noștri reprezintă prima generație de nativi digitali, am putea să ne schimbăm 

perspectiva, căci mediul on-line ne permite să avem aproape același ritm și să transmitem un flux de 
informații similar predării/evaluarii în sala de clasă. 

Rezolvarea testelor on-line este o metoda de (auto)evaluare disponibila de multi ani si destul de 
raspandita ce ofera multiple beneficii. 

 În primul rând, testele on-line 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 on-line 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. 

În această perioadă materialele create de profesori pentru învățarea on-line reprezintă o resursă 
importantă pentru școala de acasă. 

Testele on-line pot fi cu variante de răspuns (test grilă) și au o serie de valențe pozitive: 
• putem verifica în timp scurt un volum mare de cunoștințe; 
• oferă feedback imediat, elevul poate vedea la final ce a greșit; 
• sunt atractive pentru elevii noștri, copiii născuți în era digitală. 
Realizarea testelor on-line pas cu pas:  
La început accesați link-ul www.didactic.ro. Dacă nu aveți cont, va trebui, mai întâi, să vă creați unul, 

cu care vă autentificați de fiecare dată când veți intra pe platformă. 
Pentru a începe crearea unui test, click pe butonul „Creați un test on-line”. 
Imediat se deschide un alt ecran, o pagină cu titlul „ Propuneți un test”, unde veți completa/bifa, pe 

spațiile prevăzute informații generale (date de identificare) referitoare la testul pe care doriți să îl creați: 
titlu, o scurtă descriere, nivel de învățământ, disciplina, clasa, durata, gradul de dificultate. Puteți chiar să 
încărcați un material de pregătire sau un fișier audio. După ce ați completat aceste date, click pe butonul 
„Pasul următor”, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos. 

Ați ajuns într-o nouă pagină cu titlul „Editați test”. Aici veți insera primul item de evaluare. 
Veți scrie prima întrebare/cerință pe care o adresați elevilor și, mai jos, variantele de răspuns. Atenție, 

prima variantă de răspuns trebuie să fie totdeauna cea corectă, iar celelalte variante sunt distractorii. Puteți 
insera între doi și patru distractori. Aplicația va reorganiza variantele de răspuns astfel încât varianta corectă 
nu va fi întotdeauna prima din listă. 

Pentru a adăuga un nou item/întrebare, click pe butonul „ Adăugați întrebare”. Pe măsură ce 
introduceți întrebările, ele vor apărea în partea de jos a ecranului. Puteți face modificări sau corecturi în 
datele introduse făcând click pe iconul de editare sau puteți șterge o întrebare apăsând iconul Ştergere. 

Se va proceda identic până când se epuizează și ultima întrebare a testului. A sosit momentul să 
finalizăm testul apăsând butonul „Finalizare test”. 

Ultima etapă este aceea de a-l trimite elevilor dumneavoastră sau de a-l publica pe site (recomandat), 
de unde îl poate descărca oricine e interesat: elevi, profesori, părinți. 

Testele on-line de pe didactic.ro le puteți accesa apăsând butonul „Teste on-line”. 
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: 
1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar acest tip de 

activitate). 
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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 
Este indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte următoarea 

structură (adaptare după Stoica, 2001, 60-61): pagina de titlu (include tema proiectului, numele 
autorului/autorilor, şcoala, clasa, perioada de realizare); cuprinsul; introducerea; dezvoltarea elementelor 
de conţinut prezentate în cuprins; concluzii; bibliografie; 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 trimis/prezentat in format electronic implică atât raportarea la calitatea 
produsului, cât şi la calitatea procesului, a activităţii elevului.  

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 on-line, 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 on-line, unde pot găsi materiale utile, pot rezolva exerciții 
și pot fi evaluați progresiv de către profesioniști în educație. 
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PORTOFOLIUL, O METODA COMPLEMENTARA DE EVALUARE 

 
PROF. NISTOR CARMEN MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRĂNEȘTI,  

COM. CĂLINEȘTI, JUD. ARGEȘ 
 
Datorită valențelor informative plurale lectura a stat întotdeauna în centrul orelor de limba și literatura 

română. 
 Conform viziunii tradiționale calitatea comprehensiunii este determinată de cunoștintele de 

vocabular și graamatic, iar textul formativ prin excelență este textul literar. Noua viziune extinde conceptul 
de text dinspre literar spre nonliterar și așează creația literară alături de banda desenată, textul publicitar 
sau articolul de presă. Vechilor finalități estetice și morale ale studiului literaturii, li se substituie acum 
,,obiective mai realiste,, ( nevoia de comunicare). Modificarea de statut a textului literar este secondată de 
o nouă perspectivă asupra lecturii. Noua viziune a însemnat centrarea atenției asupra modului în care elevul, 
angajat într-o căutare activă a sensului, tratează informația pe care textul o conține. 

Literatura nu mai este văzută ca un obiect al cunoașterii, ci ca mediatoare a cunoașterii (permite 
înțelegerea unor viziuni asupra lumii). În raportul operă-cititor privilegiat este elevul-cititor și dezvoltarea 
lui individuală, dezvoltarea înseamnă și formarea unor capacități reflexive și critice, dezvoltarea creativității 
și nu în ultimul rând, maturizarea afectivă. 

 Abordată din perspectiva comprehensiunii lectura apare ca un proces personal, activ ce presupune 
interacțiunea a trei factori cititorul, textul și contextul lecturii. E vorba în primul rând, de înlocuirea tezei 
conform căreia lectura este receptarea pasivă a mesajului textului. E vorba în al doilea rând de înlocuirea 
viziunii conform căreia lectura presupune aplicarea succesivă a unor capacități ( înțelegerea sensului 
cuvintelor, propozițiilor, identificarea ideilor principale). Lectura textului nonliterar este și ea un act de 
lectură personală. Cu toate acestea elevul poate manifesta atracție, indiferență sau poate chiar repulsie față 
de lectură. Modelarea atitudinii față de lectură este unul din obiectivele cele mai importante și mai greu de 
atins ale orei de limba și literatura română. Reușita depinde de creativitatea profesorului și de modul în care 
le expune pe cele existente. 

 Din seria lor enumerăm: valorificarea lecturii extrașcolare în ore consacrate prezentării de carte; 
structurarea unor liste de lecturi suplimentare deschise, în care să existe loc și pentru textul nonliterar; 
alegerea unor texte consonate cu orizontul de așteptare al elevilor ; valorificarea lecturii inocente și 
încurajarea interpretărilor plurale, atât în lecția de literatură, cât și în jurnalul de lectură ; dublarea 
activităților de lectură cu activități de producere de text. Astfel comprehensiunea este cuprinderea textului 
din interiorul lumii lui și aparține privirii inocente. 

Restructurare didacticii pretinde nu numai diversificarea situațiilor de comunicare, extinderea 
tipologiilor textelor și centrarea demersului didactic asupra substanței și coerenței mesajului. Ea înseamnă 
și regândirea principiilor și formelor de evaluare. 

În privința evaluării procesului scrierii, didactica a conturat în ultimele decenii, modalități de evaluare 
alternative: referatul, investigația, proiectul, portofoliul, etc. Dintre acestea o să vă prezint în cele ce 
urmează portofoliul. 

Portofoliul reprezintă o colecție din produse ale activității elevului, selectate de el însuși, structurate 
și semnificate corespunzător, oferă o imagine completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul unui 
interval de timp propus. Astfel portofoliul ne poate prezenta drumul parcurs de elev în două moduri: a) prin 
reunirea textelor definitive; b) prin reunirea variantelor tranzitorii. De aici și două tipuri de portofolii și deci 
două modalități de notare distincte: prima ia în calcul textele finite și cuantifică procesul din perspectiva 
lor; cea de- a doua are în vedere atât textele finite, cât și ciornele care le-au premers (permite notare tuturor 
pașilor redactării). 

Dintre aspectele ce definesc portofoliul esențiale ar putea fi: 
a) portofoliul reunește texte diverse: 
• Texte elaborate pe durata unui capitol / unei unități de conținut sau a unui semestru; 
• Texte specifice unui singur tip de scriere (de ex. numai compuneri libere, numai rezumate) 
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• Texte heterogene (de ex. lucrări de control, pagini de jurnal, fișe de lucru, definiții, texte funcționale, 
etc.) 

•  Texte elaborate de elevi în urma unor sarcini de lucru și texte pe care au ales singuri să le realizeze, 
etc.) 

• Variante finale și ciorne, sau numai variante finale și numai ciorne; 
b) în portofoliu textele sunt grupate și compun un întreg; unitatea portofoliului se manifestă în logica 

grupării, explicată într-o fila de cuprins sau o copertă; 
c) după etapa de structurare, portofoliul va fi comentat și evaluat de elev, într-o filă de autoevaluare, 

și de profesor, în fila de evaluare; în absența acestor pagini nu se poate vorbi de portofoliu. 
În concluzie, portofoliul este un instrument euristic, putându-se evidenția următoarele capacități: 
• Capacitatea de a observa și de a manevra informația; 
• Capacitatea de a raționa și de a utiliza cunotințe; 
• Capacitatea de a observa și de a alege metodele de lucru; 
• Capacitatea de a investiga și de a analiza; 
• Capacitatea de a raționa și de a utiliza proceduri simple; 
• Capacitatea de a sintetiza și de a organiza materialul; 
• Capacitatea de a sintetiza și de a realiza un produs; 
Portofoliul se poate așadar încadra într-o evaluare sumativă, furnizând nu doar o informație punctuală, 

într-un anumit moment al achizițiilor elevului, ci chiar o informație privind evoluția și progresele 
înregistrate de acesta în timp, alături de informații importante despre preocupările sale; putând fi utilizat cu 
succes și pentru evaluarea online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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DIDACTICE DESCHISE”, Ed.Paralela 45, Cluj-Napoca 
2. CONSTANTIN CUCOȘ, „PEDAGOGIE”, Ed.Polirom, București  
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ACTIVITATEA ONLINE A PRESCOLARILOR 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: NISTOR CRISTINA 
GRÃDINITA CU P.P. NR. 23, MUN. PLOIESTI 

 
 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 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. Situația de criză din 
primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele existente în societate, 
care cu certitudine își vor aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context, 
se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i 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.  

 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 cadrele 
didactice 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 cadrul didactic 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. Multe cadre didactice 
și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea 
emoțională a copiilor și a părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. Cadrele didactice au 
îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, 
pentru a diminua riscul demotivării față de activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. Pentru ca 
procesul de învățare de la distanță să funcționeze mai bine, părinții au fost implicați de către cadrele 
didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. Deseori 
părinții și-au dat seama că rolul lor de bază este de a acorda un suport emoțional și financiar sau chiar 
educațional. În timpul învățării de la distanță, părinții au implicat mai activ copii lor și în treburile casnice, 
considerate utile deopotrivă pentru toți membrii familiei. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul 
hainelor și al vaselor pentru mașina de spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul etc., pot fi activități 
îndrăgite de copii și foarte utile pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități 
practice. Ajutorul este și pentru părinți, deoarece își pot rezolva treburile în casă, implicând mai activ copiii. 
Această experiență ar trebui luată în considerație și de cadrele didactice atunci când propun copiilor sarcini 
de scurtă sau de lungă durată pentru acasă. 

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. Există şi alte aplicații interesante (de 
exemplu: rebus, uneşte perechile, completează cuvântul lipsă etc.); 

• Cadrele didactice au următoarele atribuții în contextul predãrii la distanţã: 
a) proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor 

privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului; 
b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme 

educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 
c) proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului; 
d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru 

înregistrarea progresului preșcolarilor; 
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e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare 
astfel încât să se respecte curba de efort a preșcolarilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de 
lucru. 
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EVALUAREA ONLINE 

 

 PROF. NIȚU CLAUDIA MARIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE MAGHERU” CARACAL 
 
  

 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. 

 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 prin note școlare a progresului școlar realizat de 

elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc. 

 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). 
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CUM SA ÎI MENȚINEM CAPTIVAȚI ȘI INTERESAȚI ÎN PREDAREA 

ONLINE? 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR NIȚU DANIELA MIRELA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA 

 
 Predarea online pentru clasele primare, gimnaziu și liceu este complet diferită pentru 

profesorii care susțin cursuri online în această perioada când școlile sunt închise.  
 Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic efect aspra calității educației. Practic, mult din 

calitatea actului învătării 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. 

 Adaptarea la predarea în online încurajează cadrele didactice să colaboreze, împărtașindu-și 
materiale și practici pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Dar, în multe cazuri întâlnim 
dificultăți din partea școlarului mic care nu are acces deplin la un laptop, imprimantă și are nevoie de un 
adult care sa îl îndrume la realizarea sarcinilor. Capacitatea școlarului din clasele primare de a te urmari 
online este redusă și obosește repede, nemaiputând să urmărească tot ce explică învățătorul.  

Există profesori care au predat cursuri online și care sunt familiarizați cu unele metode, iar mulți din 
aceștia îi doresc să împărtășească cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. 

 În continuare voi împărtăși câteva secrete pe care le-am identificat în procesul de predare online, 
legate de modalitatea în care profesorul poate menține copiii captivați și interesați. 

1. Începem creativ ! ( o poveste, un exemplu, cu ceva ce are legătură cu ceea ce urmează să predăm) 
– captarea atenției 

2. Folosim varietatea vocală pentru a le trezi atenția ! 
 Varietatea vocală: volum, ritm, pauze 
 Elevii iubesc poveștile, exemplele, ele fac parte din noi, din conștientul și subconștientul nostru ). 
 Când citim o știre se activează cortexul vizual și înțelegerea limbajului.Când ni se transmite o 

informație statistică sunt activate trei zone: procesarea limbajului, sunetul și contextul auditiv. Când 
ascultăm o poveste captivantă sunt activate opt zone: coretexul motor, zona boca, cortexul olfactiv, reacția 
emoțională, cortexul auditiv și cel vizual, zona wernicke, cortejul. 

 De exempl, putem opta pentru o poveste metaforică atunci când copiii nu interacționează între ei sau 
doar unii cu alții, grupuri foarte restrânse. 

3. Îi implicăm direct !  
 Cum putem să fim acel profesor prieten ? 
 - prin întrebări ( întrebări deschise ), care îi fac pe copii să se simtă introduși în discuție și să fie 

activi; 
 - le solicităm acordul ( când trecem la un alt exercițiu ); 
 - prin conference chat ( îi menține conectați). 
4. Folosim multe digitale! 
 Educația nu mai este la fel, ea nu se mai face doar prin intermediul cărții, ci prin intermediul online-

ului ( Zoom, Classroom, Mentimeter, Jamboard, Wordwall, Power Point, Youtube etc). 
 Exemple de activități: Sparge gheața, Demonstrația, Prelegere, Vizualizare, Activități individuale, 

Braingstormingul, Jocul de rol, Poveștile și implicarea în discuție 
 Sfaturi tehnice pentru predarea 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. 
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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 

catre 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?  
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EVALUAREA ONLINE 
  

 PROF. NIȚU GEORGE 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN, COMUNA DOBRUN 

 
 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? 

 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. 

 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. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 
2. Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011 
3. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/ 
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 DESPRE EVALUAREA ON-LINE 

  

 PIP NOUR ZINICA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 GALAȚI 
 

 Evaluarea este segmentul cel mai discutat în ultima vreme, în contextul în care trecerea la 

învățământul digitalizat este la un pas de instalare generalizată. 

 Ca la orice început de drum pașii sunt ambiguu, instabili și supuși intemperiilor, precum apariția 

automobilului în paralel cu trăsura. 

 Evaluarea evaluării va indica valoarea muncii noastre, a intuirii unei soluții optime, pentru a atinge 

scopul sau importanța acestui segment al educației. 

 Dacă am vedea avantajele și dezavantajele evaluării am putea distinge câștigul clar al învățării fară 

evaluare la școlarii de vârstă mica, însă o stimularea/ motivare apropiată ar aduce mai multe beneficii ( Ex 

. o plimbare, o laudă, un emoticon etc) 

 Testele scurte , care pot fi realizate ad-hoc și corectate împreună pot îndeplini funcția de verificare. 

În schimb , în online se pot realiza foarte bine evaluări orale. 

 Așadar, facem evaluare pentru că trebuie? Sau în aceste momente o facem pentru con tinuitate. Cred 

ca ar trebui regândită situația. O facem pentru a avea un scop. Pentru a face educație și nu să ne izolăm de 

ea.  

 Pentru probele orale se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu sau camerele web în 

grupurile existente (Ex. Zoom, Messenger, Whatsapp) în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 

întrebare sau o lecție învățată.  

 Probele scrise sunt instrumentele on-line sunt mai greu monitorizat. Iar partea cu teze scrise nu mai 

poate fi aplicabilă. 

 Probele practice se pot utiliza dacă au aplicabilitate în mediul digital.  

 Metodele moderne de evaluare online, ce se pot utiliza sunt referate și proiecte, ca instrumente de 

management al conținutului, Acestea se pot încărca, iar profesorul realiza evaluarea ulterioară. Se poate 

folosi clasicul e-mail sau postate in rubric teme din Aplicatie -Classroom pentru transmiterea spre evaluare 

a acestora. Proiectele aplicate (modele, schițe, etc.) se pot prezenta și posta on-line de asemenea. 

 On-line -ul ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, pentru elaborarea testelor, 

online-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de 

calculator. ( Quiz-urile , Twinkl).  

 Oricât de performantă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin 

multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării face to face. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
NOVAC LILIANA 

 
 ”Viața școlii stă sub semnul valorii și valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spațiu nu 

scapă exercițiului axiologic, de atribuire a unor valori. Semnificarea și evaluarea reprezintă un moment 
esențial al ”lanțului” didactic. Cum acțiunea didactică este premeditată și vizează atingerea unor scopuri, 
este firesc ca cineva să se intereseze dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut.” (Cucoș, 2006, p. 365) 

 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 conformitate 
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. 

 În mod curent, prin evaluare în învățământ, se înțelege 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. 

 Două tipuri ale evaluării asupra cărora m-am oprit sunt: evaluarea formativă și evaluarea sumativă. 
Cea formativă oferă o evaluare continuă a învățării unui elev, realizându-se de mai multe ori în timpul unui 
semestru, lucru care facilitează relevarea modului în care progresul învățării în domenii specifice de 
cunoaștere sau, chiar abilitățile, progresează. Evaluarea sumativă, pe de altă parte, reprezintă măsura unui 
produs final, mai exact, estimarea holistică și calitativă a diferitor conținuturi de învățare asimilate. 

 Evaluarea învățării elevilor în educația online, nu poate fi doar transferată dintr-un mediu tradițional, 
față-în-față, ci trebuie reconceptualizată, pentru a evidenția beneficiile și dezavantajele noului mediu de 
comunicare dat, avându-se în vedere natura interactivității în rândul participanților (care poate fi sincronă 
sau asincronă). 

 Problemele legate de validitatea, fiabilitatea și necinstea evaluării online, trebuie analizate cu atenție 
în proiectarea și managementul fazelor educației online. Comunicarea video-audio, unu la unu, se poate 
folosi cu ușurință în ”probele orale” (interacțiune sincronă). Cumva, ”probele scrise” ar trebui excluse în 
mediul online (chiar dacă ne referim la interactivitate sincronă sau asincronă), verificarea identității fiind 
cea mai mare problemă în mediul online. Ori, fiecare cadru didactic urmărește o evaluare corectă, pusă în 
această situație sub semnul întrebării. 

 Tehnologia de comunicare online permite un număr de instrumente de evaluare online, cum ar fi 
forumuri de discuții, răspunsuri model, sisteme electronice de feedback, reflecții și discuții online în grupuri 
mici, instrumente care pot fi modificate în evaluări formative sau sumative pentru a documenta învățarea 
elevilor, bazându-se pe scopul și nevoile unei unități de învățare.  

 Așadar, crearea unei evaluări semnificative și eficiente în mediul online, atât formativă, cât și 
sumativă, este realizabilă prin familiarizarea profundă și utilizarea instrumentelor de educație online. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROFESOR: NICA SEPTIMIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24, TIMIȘOARA 
 
Învățământul on-line a deschis posibilitatea unei pregătiri mai structurate, coordonate și etapizate a 

conținuturilor de învățare; reprezintă o formă de învățare la distanță, uneori facilă, alteori dificilă, datorită 
lipsei de echipamente tehnice, dar necesară pentru a înlocui desfășurarea învățarii ”față în față” și adecvată 
unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie. Evaluarea online a provocat 
o serie de discuții și dezbateri, cu scopul de a descoperi cele mai bune metode și mijloace pentru a desfășura 
activități de evaluare accesibile, eficiente și obiective.  

Avantaje și dezavantaje în evaluarea online 
1. Avantaje: 
 evaluarea are loc în timp real prin intermediul vocii, textului, imaginii;  
 se pot utiliza diferite mijloace de testare, cum ar fi: prezentări electronice, documente scrise, filme, 

fragmente de text, grafice, imagini, jocuri interactive, simulări, etc;  
 evaluarea se realizează prin implicarea directă a elevilor; 
 evaluarea cunoştinţelor poate fi urmărită pas cu pas; 
 comunicarea se poate face foarte repede prin intermediul discuţiilor directe sau a chat-ului;  
 obţinerea imediată a rezultatelor evaluărilor;  
 vizualizarea imediată a modului de rezolvare( răspusuri corecte și greșite) și a punctajelor; 
 întocmirea automată a rapoartelor de activitate ale fiecărui elev. 
2. Dezavantaje: 
 utilizarea în timp îndelungat a computerului afectează sănătatea( dureri de cap, spate, probleme de 

vedere);  
 mediul virtual poate conduce la pierderea contactului cu realitatea;  
 deteriorarea relaţiilor profesor-elev, și mai ales elev-elev, prin izolarea în faţa computerului;  
 poate duce monotonie şi scăderea interesului elevilor pentru studiu;   
 la elevii emotivi poate duce la creşterea nesiguranţei de a prezenta anumite informaţii, teme în 

public, mai ales că uneori și părinții sunt prezenți: 
 programele/platformele de evaluare online sunt restrictive și pot duce spre folosirea doar a itemilor 

obiectivi; 
 poate încuraja frauda, o parte din elevi profită de lipsa de supraveghere directă a profesorului și 

folosesc surse alternative pentru rezolvarea sarcinilor de lucru; 
 nu reflectă obiectiv nivelul de pregătire a elevului. 
Platforme/programe pentru realizarea de teste online: 
 Google Forms(Formulare google)- un instrument facil, la îndemână pentru cei care au conturi de 

Gmail; permite realizarea de teste, folosind itemi de tip obiectiv, în dezavantajul itemilor te tip subiectiv, 
oferă posibilitatea elevului de a vedea la final punctajul obținut, dar și itemii pe care nu i-a rezolvat corect. 
Profesorul poate stabili un timp fix de lucru, poate restricționa la o singură rezolvare, primește automat 
răspusurile și punctajele și are posibilitatea de a genera o foie de calcul, pentru a avea o statistică a 
rezultatelor tuturor elevilor. 

 Liveworksheets - este o platformă educațională care permite realizarea unuor teste și fișe de 
lucru , cu toate tipurile de itemi, se pretează pentru toate ciclurile de învățământ, condiția este ca 
profesorul să realizeze sarcinile de lucru într-un document Pdf; la final profesorul poate opta ca 
testele cu rezultatele elevilor să-i fie trimise pe email sau își poate crea clasa direct pe platformă.  

 Quizalize- o platformă utilă, atât pentru realizarea evaluarii individuale, cât și pentru 
realizarea evaluarii în echipă. Poate fi utilizată pentru realizarea unui concurs online, între clase de același 
nivel sau a unei competiții între școli, avantajul fiind că toate activitățile se desfășoară online. Conectarea 
elevilor la test/concurs se face foarte simplu , cu ajutorul codului pe care îl primesc de la profesor. Testele 
realizate pe această platformă mențin spiritul de competiție, stârnesc interesul elevilor pentru aprofundarea 
cunoștințelor. 
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Datorită situației pandemice, lipsa apropierii fizice, nu ne permite să facem schimbul de întrebări și 

explicații în privința evaluării, să avem interacțiunea față în față atât de necesară copiilor de vârstă școlară, 
dar școala on-line este o noutate a acestei realități în care trăim și o experiență care ne permite să continuăm, 
căutând și găsind soluții, procesul de predare-învățare-evaluare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc 
*https://www.youtube.com/watch?v=3M3We-Sl0tM  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. NICHITA MARIANA 

 
Evaluarea în mediul online propune numeroase provocări profesorului în timpul pandemiei Covid-

19. Este posibil, însă, ca această evaluare să fie dificil de realizat pentru elevii care nu dispun de mijloace 
de învățare corespunzătoare. De notat că, o piedică în reușita acestui demers, o pot constitui și problemele 
tehnice ce pot interveni. Cum ne putem evalua în mod corect elevii? Integrând instrumentele de evaluare 
online pentru a interpreta și a lua cele mai bune decizii în ceea ce privește notarea corectă a nivelului de 
învățare la care au ajuns elevii. 

 Pentru a asigura calitatea procesului de evaluare, este necesar de a stabili competențele pe care vrem 
să le evaluăm cât și instrumentele folosite în aceste evaluări, precum : 

 Formative – este un site ce ne permite crearea de evaluări, quiz-uri și chestionare online oferind 
posibilitatea profesorului de a urmări răspunsurile și de a le corecta în același timp. Se pot pune diverse 
întrebări. În versiunea gratuită, avem acces la următoarele tipuri de exerciții, alegeri multiple, adevărat sau 
fals, răspunsuri scurte, dezvoltarea unui subiect. 

Crowdsignal – o platformă unde se pot crea quiz-uri sau sondaje. Este simplu, flexibil, permițând de a 
personaliza stilurile în funcție de profilul elevilor. De asemenea, se pot realiza anchete și sondaje utilizând modele 
personalizate sau se pot crea propriile modele. Se poate folosi motorul de reporting pentru a aduna, imprima sau 
exporta rezultatele. 

Google Drive – datorită formularelor Google Drive, profesorul poate crea în câteva secunde un chestionar sau 
test online. După aceea, se poate trimite pe mail sau pe platforma clasei. Pentru a nota sau corecta automat testele, 
este suficient de a adăuga scriptul Floobaroo formularului Google. 

Quizbean – este un instrument ce facilitează crearea de quizz-uri și evaluări pe care elevii le pot completa 
online. Profesorul poate crea cu ușurință în câteva minute quizz-uri bazate pe texte sau imagini online. Se pot adăuga 
explicații fiecărei întrebări. Există de asemenea posibilitatea de a propune întrebări cu mai multe răspunsuri de ales 
sau clasicul adevărat sau fals. Elevii pot răspunde individual. Acest instrument poate oferi statistici precise în privința 
rezultatelor sau a notei obținute. 

Quizlet – reprezintă un site online permițând profesorului de a redacta ușor quiz-uri și teste interactive. 
Profesorul poate introduce imagini si sunete. În plus, conține si fișe pentru a ajuta elevul sa învețe o lecție și de a se 
autoevalua. Acest site conține și teste deje realizate de alți utilizatori. 

Experquizz – profesorul poate asocia pe lângă evaluările online și explicații sau chiar și suporturi de curs. 
Astfel, se pot elabora chestionare pe orice temă, cu întrebări diverse. Pentru a obține o măsura precisă a 
competențelor, acest instrument propune structurarea întrebărilor în capitole. 

Evalbox – de departe cea intersantă platformă de evaluare care gestionează și corectează automat 
testele online, chiar și teste pe hârtie. Profesorul poate gestiona o bază de întrebări, să creeze chestionare 
variate prin tragere la sorți (sau manual), să desfășoare frecvent teste și cât de des își dorește. Printre alte 
avantaje și posibități: organizarea elevilor pe clase (import/export o lista cu o clasa de elevi) ; detectarea 
unei întrebare care se repeta, adăugarea de imagini / video pentru a ilustra întrebarea ; timpul de derulare a 
testului este limitat și chiar există un mecanism de a împiedica trecerea de la o fereastră la alta în timpul 
testului (în timpul evaluării, se pot urmării elevii în mod real și se afișează instant alerte anti copiat) ; 
obținerea notelor, lista rezultatelor pe grup / clasă, diferite statistici. 

 Evaluarea joacă un rol esențial în procesul de învățare, ea ghidează profesorul pentru a continua acest 
proces, îndrumându-l pe ceea ce trebuie reluat, insistat, exersat în vederea obținerii progresului din partea 
elevului Contextul actual ne provoacă de a căuta soluții optime, potrivite atât prefesorului cât și grupului 
de elevi cu care interacționează. 
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ÎNVĂȚAREA DIGITALĂ, O NOUĂ PROVOCARE 

 
NICOLA DORINA GELUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SLATINA, OLT 
 
 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 reprezintă un proces 
complex ce presupune integrarea instrumentelor și a resurselor în format digital, dintr-o nouă abordare 
pedagogică. Este evident faptul că 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.  

 Suporturile culturale actuale, ca și mediul de transmitere a acestora, nu aveau cum să nu fie 
influențate de inovările tehnologiilor de informare și de comunicare. Cartea veche sau contemporană, 
tabloul din sala de expoziție sau muzeu, concertul sau un spectacol oarecare pot fi consultate/ ascultate/ 
apreciate și prin intermediul „dubletelor” digitale ce ne parvin fie prin intermediul unor suporturi 
informatice (DVD-uri, de pildă), fie prin magistralele internetului. Mai toată cultura clasică a fost transpusă, 
din punctul de vedere al transmisibilității acesteia, și într-o versiune digitalizată. Cum este firesc, și 
suporturile curriculare au fost influențate de aceste evoluții. Învățământul nostru dispune deja de numeroase 
ocazii de instruire pe bază de ordinator (secvențe sau lecții facilitate de calculator, platforme specializate în 
care unele materii sunt stocate etc.). Ideea introducerii învățării pe bază de suport informatic se așează pe 
un orizont de așteptare care ar putea favoriza sau motiva învățarea», preciza Constantin Cucoș. 

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. 

Preocuparea pentru crearea unui cadru în care elevii să învețe cu plăcere limba franceză, în actualul 
context social, m-a determinat să parcurg o serie de cursuri prin intermediul cărora am exersat integrarea 
în lecții a unor instrumente digitale atractive, care s-au dovedit a fi și eficiente. Iată câteva exemple puse în 
practică: 

• Crearea un avizier virtual utilizând aplicația Padlet: padlet.com. Această aplicație, ușor de utilizat, 
mi-a permis colaborarea cu elevii, prin postarea de materiale (teme, diverse sarcini de lucru, proiecte) și 
oferirea/primirea feedback-ului. 

• Crearea unui avatar virtual accesând www.voki.com/. Această aplicație le-a permis elevilor să-și 
exerseze exprimarea orală în limba franceză, ajutându-i, chiar și pe cei timizi, să-și învingă teama de a vorbi 
în public. 

• Realizarea unui „nor de cuvinte” prin intermediul aplicației WordArt: wordart.com. Elevii au 
reușitsă 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). 

• Crearea de scheme, în mod interactiv, utilizând aplicația Mentimeter: www.mentimeter.com. Astfel, 
putem lansa o întrebare elevilor pentru a afla răspunsul în timp real. Răspunsurile se vor aranja și sub formă 
de nor, dacă am ales aceasta opțiune, în prelabil. Întrebările pot viza reactualizarea cunoștințelor, fixarea 
acestora sau împărtățirea opiniilor, gândurilor, emoțiilor elevilor referioare la anumite aspecte din cadrul 
secvențelor didactice. 

• Culegerea și organizarea ideilor accesând jamboard.google.com/ . Cu ajutorul tablei digitale 
Jamboard, am reușit să culeg feedback-ul oferit de elevii, să organizez 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. 

• Crearea de teste prin intermediul aplicației Quizizz: quizizz.com/. 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. 
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Așadar, avem posibilitatea de a monitoriza cu ușurință progresul în învățare și de a interveni prompt 
în vederea remedierii sau recuperării. 

În urma integrării acestor instrumente digitale în lecțiile de limba franceză, am constat 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 ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

ESTE SAU NU BENEFICĂ PENTRU COPII? 
 

EDUCATOARE: NICOLAE DARIA DENISA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MAMARUȚA” CLUJ-NAPOCA 

 
În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 

(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului în curs etc.). În 
învățământul preșcolar evaluarea online este cu atât mai anevioasă cu cât copiii necesită sprijin și îndrumare 
în permanență din partea unui adult. Este adevărat că este un mediul de învățare mult mai confortabil decât 
la grădiniță, deoarece se află în confortul propriei locuințe, dar pentru ca această evaluare să fie posibilă se 
pune multă presiune pe părinții copiilor, deoarece aceștia trebuie le ofere ajutor acestora pe tot parcursul 
desfășurării evaluării ori aceștia nu sunt deschiși de cele mai multe ori în a participa cu un copil de grădiniță 
la astfel de acțiuni. Părinții consideră că evaluarea ori alte tipuri de activități desfășurate online nu sunt 
necesare și utile unui copil din învățământul preșcolar. Pentru cadrele didactice evaluarea reprezintă un 
element esenţial, indispensabil deoarece îi permite acestuia 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. 

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. 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. 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. 

Mai mult, evaluarea online constituie un mare dezavantaj pentru copiii din învățământ preșcolar 
deoarece de cele mai multe ori această evaluare se desfășoară prin diferite activități practice sau fișe de luru 
pe care copiii trebuie să le realizeze ori nu putem să fim siguri că acele sarcini au fost realizate de copil sau 
de părinții acestora. O altă variant de a desfășura evaluarea online ar putea consta în întâlnire live pe diferite 
platforme și adresarea de întrebări copiilor pe diferite teme, dar dat fiind faptul că într-o grupă sunt 
aproximativ 25-30 de copii și ca aceștia au vârste cuprinse între 3 și 5 ani nu putem a le pretinde să aibă 
răbdarea necesară pentru a fi evaluați, pe rând, toți copiii. Tototdată, de față cu părinții aceștia devin 
emotive, rușinoși și de cele mai multe ori nu cooperează cu cadrul didactic.  

În concluzie, din punctul meu de vedere, învățarea online în mediul preșcolar nu este una facilă atât 
pentru copii cât și pentru cadrele didactice, deoarece nu este o evaluare reală, sinceră care să demonstreze 
potențialul și capacitățile adevărate ale unui copil.  
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INSTRUMENTE WEB 2.0 UTILIZATE IN ACTIVITATEA DIDACTICA 

 
 PROF. NICOLAE MARIAN OPREA 

 C.S.E.I. ”SFANTA FILOFTEIA” STEFANESTI , ARGES  
 
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, 2 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 A 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. 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, 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 
unorinstrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea acestora într-o activitate al cărei caracter 
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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 n 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 fragedesite 
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IMPORTANTA EVALUARII ON-LINE IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL 

 
NICOLAE SERGIU-GABRIEL 

ŞCOALA GIMNAZIALA VADU PASII, JUDETUL BUZAU 
SECTIUNEA INVATAMANT GIMNAZIAL 

DISCIPLINA ISTORIE 
 
 Se poate spune că activitatea didactică este un proces evolutiv.Nimic nu mai este la fel ca acum 20 

de ani, dar nicica acum 1 an.Treptat, tehnologia şi-a făcut loc în locuinţa fiecărui cetăţean, fie el român sau 
european,frin intermediul telefoanelor smartphone, tabletelor, calculatoarelor personale, platformelor 
educaţionale.La 1 ianuarie 2020 nimeni nu şi-ar fi imaginat că activităţile de predare-învăţare-evaluare se 
vor muta la elev sau la profesor acasă în sistem on-line. În acest context, pandemia virusului SARS COV-
2 a generat noi provocări, dezbateri aprinse pro sau contra despre încălcarea dreptului la educaţie, dacă este 
bine sau nu să realizăm activităţi on-line, ce facem cu elevii sau profesorii care nu audispozitive şi internet, 
ce facem cu cei care nu doresc să participesau să susţină ca profesori ore on-line.Situaţia este departe de a 
fi clarificată. 

 În acest context cadrul didactic are atribuit rolul ingrat de a rezolva problema.Având la dispoziţie 
resursele personale (investind în laptop,webcam, uneori si tablă), transformând spaţiul personal al locuinţei 
în sală de clasă, cadrul didactic încearcă să pătrundă în camera elevului, care la rândul lui a trebuit sau 
trebuie să investească în dispozitive şi acces la internet pentru a nu pierde ani din viaţă. Lecţia on-line s-a 
schimbat total faţă de prelegerea clasică, profesorul nu mai este în centrul atenţiei, ci elevul. De ce elevul? 
Pentru că o lecţie on-line trebuie să fie atractivă, concentrată, dinamică, ofertantă, pentru a atrage elevii. 
Inevitabil avem si asistenţă,uneori permanentă, în persoana părintelui. 

 Se poate spune că dispare acţiunea de “îndopare” a elevului cu informaţii şi se dezvoltă o învăţare 
pe bază de competenţe: exprimare în limba maternă, exprimare într-o limbă străină, competenţe digitale, 
competenţe matematice etc. Elevii învată să caute informaţii pentru a umple deficitul de informaţii, 
utilizează metode noi de învăţare, se pot exprima în mod individual şi pot învăţa altfel(individual, pe grupe). 
Evaluarea capătă astfel noi dimensiuni şi noi repere.Cum au învăţat elevii, cat de repede, prin ce mijloace, 
care este motivaţia lor. 

 Metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat este una dintre metodele care se pretează la evaluarea on-line. 
Se poate aplica frontal şi pe grupe de elevi, având ca obiectiv principal conştientizarea elevilor referitor la 
propria activitate de învăţare.Cadrul didactic explică metoda, după care pe tabla Jamboard din Google 
Classroom poate realiza sub forma a trei coloane o sinteză a lecţiei pentru a obţine un feed-back. 

Exemplu: Lecţia “Dacia sub stăpânire romană” la clasa a VIII-a 
ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
Dacia a fost cucerită de 

Traian în anul 106; 
Dacia romană cuprindea 

doar o parte a regatului lui 
Decebal: 

romanii au colonizat Dacia 
după cucerire; 

romanii sau retras în anii 
271-275 

De ce au cucerit romanii 
Dacia? 

De ce cuprindea doar o 
partea teritoriului lui Decebal? 

 
De ce au colonizat romanii 

Dacia? 
De ce s-au retras romanii? 

Decebal a dus o politică 
externă agresivă; 

Romanii doreau acces la 
minele de aur şi fier din Apuseni; 

 
Pentru a exploata bogăţiile 

Daciei 
Atacurile popoarelor 

migratoare 
 
 Printre avantajele metodei de poate enumera activizarea întregii clase, se poate sintetiza lecţia, elevul 

este îndrumat să caute şi să solicite informaţii.Dezavantajele acesteia constau în faptul că nu se poate folosi 
la toate lecţiile, consumă mult timp, iar profesorul trebuie să gestioneze bine timpul şi informaţiile pentru 
a atinge obiectivele evaluării. 

 O altă metodă de evaluare care poate fi utilă în activitatea on-line este Portofoliul. Acesta poate fi 
realizat individual sau pe grupe de 2 elevi, fiind un instrument de evaluare util atunci când elevii se 
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conectează sporadic. Elevul/elevii au repartizate o temă pe care trebuie să o prezinte/predea/încarce 
peplatforma şcolii la o anumită dată.ine reciproc. Aceasta activizează elevii să caute informaţii, să le 
ordoneze, să folosească mai multe surse. Dacă sunt doi elevi aceştia vor învăţa şi se vor susţine reciproc. 
Printre dezavantaje se pot enumera: lipsa cuantificării contribuţiei fiecăruia dintre elevi la elaborarea 
portofoliului, prezentarea poate necesita mult timp.  

 În concluzie putem spune că nu există o metodă absolută.Fiecare are plusuri şi minusuri. Esenţial 
este ca evaluarea să stimuleze elevii în scopul unei învăţări în spirit antreprenorial, pentru a fi utilă pe tot 
parcursul vieţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005. 
*Pânişoară, I.,O., Comuncarea eficientă.Metode de interacţiune eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 

2003. 
*Pintilie, M., Metode moderne de învăţăre-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA NIVEL PREȘCOLAR 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: NICOLICEA CORNELIA-MARIOARA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RIKI-PRIKI” REȘIȚA 

 
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. 
Am considerat că soluția potrivită în aceasta perioadă este ca activitățile didactice sa fie continuate 

online, astfel încât elevii să aibă cât mai puțin de recuperat atunci când se reîntorc la grădiniță, prin 
urmare m-am folosit de rețeaua de comunicare WhatsApp, unde am încărcat activități conform programei. 

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu preșcolarii, astfel încât să trecem cu bine peste 
acest moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea copiilor; acest lucru 
este valabil mai ales în mediile de învățare online, atunci când ei nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
ar fi în mod normal, în cadrul grupei. 

O problemă care a fost pe larg discutată în perioada pandemiei, provocată de virusul Covid-19, a fost 
cea a temelor pentru acasă (sarcini pentru extindere pe termen scurt și pe termen lung), precum și a 
modalităților de organizare a evaluării cunoștințelor și a abilităților copiilor. De asemenea nu a fost clară 
nici situația despre modalitățile de evaluare a produselor realizate de copii.  

Nivelul preșcolar promovează evaluarea continuă, având la bază comportamentele. 
Pentru nivelul preșcolar propunem organizarea evaluării inițiale pentru o perioadă care poate depăși 

cele 2 săptămâni alocate prin tradiție la începutul anului școlar pentru realizarea unei evaluări inițiale 
temeinice și realizarea planificării pe baza rezultatelor evaluării (2-4 săptămâni). 

Evaluarea inițială se realizează pe baza Fișei de apreciere a progresului care este completată în luna 
septembrie pentru fiecare copil urmărind gradul de achiziție pentru fiecare item comportamental: A-
comportament atins; D-comportament în dezvoltare; NS-comportament care necesită sprijin. 

Evaluarea inițială asigură o radiografie a nivelului copiilor de 3/4/5 ani care urmează să frecventeze 
grădinița începând din luna septembrie. Pornind de la completarea Fișei de aprecierea a progresului, 
educatoarea/echipa de educatoare întocmește caracterizarea grupei, definind comportamentele pe care le va 
aborda prioritar, realizând un demers diferențiat (de exemplu, pentru copiii care nu au continuat în nicio 
formă învățarea după data de 11 martie, copiii care au fost susținuți insuficient de adulții care i-au 
acompaniat, copiii care au reușit să parcurgă sarcinile de învățare propuse cu achiziții corespunzătoare), și 
totodată individualizat. 

Evaluarea inițială joacă un rol important pentru a informa părinții în susținerea și stimularea 
dezvoltării copilului. Astfel, rezultatele evaluării inițiale trebuie discutate cu părinții (prin întâlniri față în 
față sau folosind platforme online). Este nevoie ca educatorii să adreseze orice interes/nevoie de 
învățare/dezvoltare a copiilor în parteneriat cu părinții acestora/adulții de referință, dar și cu alți 
profesioniști relevanți la nivelul grădiniței sau al comunității (logoped, consilier școlar, mediator școlar, 
mediator sanitar, acolo unde este cazul). 

Atât în cazul evaluării inițiale, cât și al evaluării continue și sumative, recomandăm renunțarea la 
fișele de lucru. 

Evaluarea inițială va fi realizată 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 (cum este cazul de față). 

Completarea și analiza fișelor de observare vor evidenția itemii comportamentali în dezvoltare sau 
comportamentele unde copiii au nevoie de susținere (evaluare diagnostică) și care vor constitui punctul de 
plecare pentru planificarea activităților anului școlar în curs. 
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Pentru preșcolarii care vin pentru prima dată la grădiniță, evaluarea inițială la intrarea în grădiniță 
este înregistrată în Fișa de progres, verificând toți itemii comportamentali corespunzători. Pentru copiii de 
grupă mijlocie, evaluarea inițială poate fi considerată o evaluare intermediară dacă luăm în considerare 
faptul că evaluarea se face în trei momente pe parcursul preșcolarității (la debut, pe parcurs, la finalul grupei 
mari). La preșcolarii mari, de asemenea, această evaluare poate fi prima sau a doua înregistrare intermediară 
a progresului copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
*https://www.stepbystep.ro/programe/impreuna-online-puternici-offline/ 
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EVALUARE ONLINE 

 
PROF. NICOLICIOIU MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC HALȚNGA, MEHEDINȚI 
 
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 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. 

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. 

Calitatea unui produs curricular digital se cere a fi validată pornind de la un set de caracteristici 
determinate în consens cu o serie de criterii. În cele ce urmează venim cu mai multe modele de valorizare, 
de la unul „clasic”, ce are în vedere conţinuturile unui manual, până la modele construite în consens cu 
conţinuturile digitale.  

Un model de circumscriere a relevanţei acestui tip de conţinut este dat de următorul referenţial 
valoric, sugerat de Grupul Editurilor Educaţionale Europene ce a încetăţenit Premiul pentru Cel Mai Bun 
Manual (vezi North, 2005). Facem precizarea că sistemul evaluativ invocat mai sus se pretează, mai ales, 
la conţinuturile unui manual clasic, şi deci, prin extensie, la cunoştinţele explicitate de un produs virtual. 
Iată care ar fi criteriile: 

a). Relevanţa 
Se referă la caracterul adecvat/potrivit al problematicii invocate în suport în raport cu nevoile, 

obiectivele şi scopurile utilizatorului (elevul, profesorul etc.). Relevanţa se poate referi atât la conţinut, cat 
si la metodologia implicată ce prezidează învăţarea propriu-zisă. Principiul relevantei conţine următoarele 
sub-principii: 

- Centrarea pe elev: 
Suportul curricular (conţinutul, situaţiile invocate, abilităţile cerute) ia in considerare caracteristicile 

personale ale elevilor. Aceasta cere o bună cunoaştere a elevilor şi a nevoilor lor, precum şi realizarea unei 
diferenţieri în selecţia si organizarea materialelor, în aşa fel încât suportul curricular să corespundă 
diferenţelor dintre elevi. 

- Caracterul adecvat/potrivit: 
Suportul curricular este potrivit cu contextul în care va avea loc învăţarea. Abordările, materialele, 

exemplele si activităţile iau in considerare caracteristicile sociale, culturale si educaţionale ale elevului. 
b) Transparenta/accesibilitate 
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Se referă la acele caracteristici ale suportului care din punct de vedere cognitiv, contribuie la 
facilizarea accesului și utilizării. Principiul transparentei conţine următoarele subprincipii: 

- Claritatea scopurilor: 
Suportul curricular indică în mod clar obiectivele învăţării. Cu alte cuvinte, utilizatorului i se dă 

ocazia să stabilească dacă suportul curricular e potriveşte cu voile lui. Mai mult, abilităţile ce vor fi exersate 
şi nivelul de performanţă până la care elevul trebuie să ajungă sunt specificate în mod clar. 

- Claritatea formulării rezultatelor pe care le va obţine elevul: 
Suportul curricular îl ajută pe elev să devină conştient de achiziţiile pe care le realizează, de progresul 

în însuşirea materiei, să determine în fiecare moment stadiul în care se afle în raport cu obiectivele învăţării. 
- Claritatea prezentării: 
Conţinutul suportului curricular este clar organizat, modul de structurare a fiecărei unităţi de conţinut 

este logic şi uşor de înţeles, instrucţiunile sunt clare. 
- Claritatea principiilor metodologice: 
Suportul curricular sprijină profesorul din punct de vedere metodic, explicând perspectiva din care a 

fost abordat procesul învăţării. Pentru profesor, este important ca fundamentele şi scopurile metodologice 
să fie clar explicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Albeanu Grigore, Gherasim Zenovic, Andronie, Maria, (2014), Tehnologii de comunicaţie, 

multimedia si e-learning în educaţie, Note de curs, Biblioteca virtuală a Universităţii Spiru Haret. 
2. Florea, _adia Mirela, Ţăranu, Adela Mihaela, David Eugen, (2007), Pedagogie, 
Curs de formare iniţială pentru cariera didactică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti. 
3. Gâf-Deac Ioan, (2001), Bazele învăţământului deschis la distanţă, Editura Infomin, Deva. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. NICOLIN MARINELA EUGENIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ, JUDEȚUL GORJ 
 
 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 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. 

 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. Dar răspunsul 
este diferit de la o generație la alta.  

 Evaluarea e 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. Dar de ce este 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 
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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. 
Dar cum realizăm evaluarea online, în contextul noilor provocări? 
• 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. Elevilor 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. 

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

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Botnariuc, Petre și alții, Școala online - Elemente pentru inovarea educației, raport de cercetare 

evaluative, București, mai 2020; 
2. Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010; 
3. Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, Martie 2010. 
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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR NICULA EMILIA ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”ANDREI ȘAGUNA” DEVA 
 
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 evaluează (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? 
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. 
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.  

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, este de dorit 
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. 
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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 SI INSTRUMENTE DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 

ONLINE 
 

PROF. INV PRESCOLAR NICULA MARIANA-OLGUTA,  
GRADINITA NR 94, BUCURESTI 

 
Scopul principal al evaluării este de a identifica măsura în care au fost atinse obiectivele unui program 

de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare. 
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 

disciplinelor, ceea ce a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de instituţii, cursuri 
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. 

 Există un număr mare de beneficii când utilizăm computerele în procesul de evaluare. Ele pot 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. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să primeze este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
munca de la clasă.  

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 acest sens , cadrele didactice pot folosi următoarele aplicaţii: 
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, unde se pot purta discuţii cu elevii, Meet video chat e inclus gratuity şi cu ajutorul 

lui pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. Aceste tipuri de activități potrivite pentru 
evaluare, mai ales la învățământul preşcolar şi primar. 

 Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste. 
 Google Forms 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 închise, cu mai multe variante de 
răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback imediat. Ei pot afla pe loc dacă la un test cu 
răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi. Mai mult, putem să includem 
explicații pentru răspunsul greșit pe care ei să le primească de îndată ce au terminat testul. Un plus al acestei 
aplicaţii este posibilitatea de reluare a testului. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc 

Google Jamboard este o aplicaţie în cadrul căreia elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-
uri virtuale. 

 Kahoot –o aplicaţie interesantă deoarece elevii înşişi pot deveni profesori prin realizarea itemilor 
pentru teste. 

Kinderpedia este o platformă interactivă care simplifică comunicarea dintre părinți și grădinițe în 
beneficiul copiilor. Cadrele didactice pot să adauge imagini şi filmuleţe, să ataşeze documente şi sarcini 
pentru copii. Aceasta menţine părinţii permanent conectaţi cu activităţile şi progresele copiilor lor.  
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StoryJumper, o aplicație care le permite elevilor crearea de cărți digitale și utilizarea acestora în 
Classroom. 

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 diferite colțuri ale planetei vorbesc 
într-un sens pozitiv. 

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. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 

PREUNIVERSITAR 
 

PROF.INV.PRIMAR, NICULEA MARIANA CAMELIA 
LICEUL TEORETIC ,, JEAN LOUIS CALDERON", TIMIS 

  
De-a lungul timpului, în teoria si practica educatiei si instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunostintelor acumulate de către elev si notarea lor de 
către învatator s-a ajuns la extinderea actiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învătământ, asupra proceselor de instruire, a durabilitătii cunostinselor elevului, a calitătii curriculumului 
scolar si a pregătiri personalului didactic . 

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influenta pedagogiei prin obiective, în două 
directii : 

Sumativa care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performantele ; 
Formativa care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu si procesele de învă?are diverse; 
Analizând practicile evaluative ,Ion T. Radu remarcă faptul că “evaluarea performantelor ?colare 

este tot mai mult inteleasă nu ca actiune de control - sactiune , limitata la verificare si notare, ci ca 
proces ce se întrepătrunde organic cu celelalte procese ale actului didactic, exercitând o functie esential 
– formativa, concretizată în a informa si a ajuta în luarea unor decizii cu scopul de ameliorare a 
activitătii 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 traditionale 
Evaluarea se poate realiza prin metode traditionale numite asa 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 si la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea 

elevului prin înrebări ajutatoare la răspunsul asteptat ; 
- clarificarea pe moment a erorilor si / sau a neîntelegerilor apărute ; 
-oferirea posibilitătii elevului de a se exprima liber, de a-si manifesta originalitatea, capacitatea de 

argumentare;  
- interactiunea dintre evaluator si evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;  
Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în întrebările ce vizează acelasi continut  
-varia?ii în comportamentul evaluatorului ;  
- nivel scăzut de validitate si fidelitate;  
- consum mare de timp. 
Probele scrise -avantaje 
• economie de timp permi?ând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp scurt; 
• acoperirea unitară ca volum ?i profunzime la nivelul continutului evaluat ; 
• un grad mai înalt de obiectivitate;  
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• un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului si momentul corectării unor greseli si 

completării unor lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacitătii elevilor de a aplica anumite cunostinte 

teoretice precum si a gradului de stăpânire a priceperilor si deprinderilor de ordin practic . 
-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta si eficienta a instrumentelor si aparaturii 

de laborator; 
- evidentiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică a cunostintelor teoretice . 
-limite- necesită un volum mare de timp si materiale;  
- greu de evaluat rezultatele individuale, în conditiile 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 activita?ii ?i 

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 învă?ării prin cooperare  
Activitătile de învătare prin cooperare presupun activităti în care elevii învată pe grupe si cooperând 

pentru realizarea sarcinilor . Elevii învată împreună si pun în practică individual cele învătate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie să-si 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 fată de ceilal?i colegi din grup pentru propria activitate sau contributie la 

reusita grupului. 
Evaluarea analitica 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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: NICULICIOIU ROXANA NICOLETA 

 
 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. 

 Activitatea educativă în gradiniță este complexă și solicită forme de monitorizare și evaluare variate, 
adaptate la particularitățile individuale și de vârstă ale preșcolarilor.  

 Fiecare copil este unic, iar într-o grupă sunt ”n” copii - unicat.De aceea pentru fiecare copil este 
necesar să se folosească tehnicile și strategiile de comunicare și de lucru potrivite pentru dezvoltarea lor 
optimă. 

 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. 

 Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, după fiecare secvenţă de învăţare. 

 Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar. 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. 

 În situația actuală, activitățile didactice având loc in mediul online, și evaluarea trebuie realizată în 
același mediu. 

 
 
Metodele tradiționale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor în timp. Din 

această categorie fac parte: - Probele orale - Probele scrise - Probele practice. Evaluarea orală constă în 
realizarea unei conversații prin care educatoarea urmarește identificarea cantității și calității instrucției. 
Avantajele constau în aceea că se realizeaza o comunicare deplină între educatoare și grupa de copii, iar 
feed- back- ul este mult mai rapid. Evaluarea prin probele scrise se realizeză atunci când copilul are de 
realizat o fisă de lucru cu o anumită tema. Educatoarea evaluează mai multi copii într-un timp mai scurt. 

 Evaluare prin probe practice constă în verificarea unor capacități sau abilități.În gradiniță aceste 
probe sunt asociate activităților de pictură, desen, modelaj, construcție, gospodărești. Rezultatele 
activităților practice vor fi apreciate și evaluate de către educatoare, copii și părinți, acestea fiind expuse pe 
grupul unde se realizeză activitățile zilnice. 

 Metodele alternative de evaluare presupun o investigare de lungă durată a comportamentului 
preşcolarilor. Astfel, procedeurile tradiţionale, sunt completate de metodele alternative. Î ultimul timp 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, evaluarea cu ajutorul calculatorului, lucrări practice, 
aprecierile verbale, înregistrarea,discuții individuale,afișarea lucrărilor pe grupul de activităti al clasei unde 
se lucrează cu copiii (Turul Galeriei -online), consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale 
etc.. Toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formulele traditionale, oferind 
optiuni metodologice și instrumentale care îmbogățesc practica evaluativă. 

Valențele formative ale metodelor alternative de evaluare sunt următoarele: 
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 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 
 Exersează abilitățile practic-aplicative ale copiilor etc..  

 În învățământul preșcolar copiii pot fi evaluați sub diferite forme. Pot fi evaluați prin observare, prin 
fișe de lucru, prin activități practice sau prin discuții pe baza temelor date. Sunt site-uri care ne ajută să 
realizăm evaluarea prin diferite joculete, de tipul ”puzzle” și nu numai. Toate aceste metode se pot realiza 
destul de bine în mediul online.(www.jigsaw.ro sau www.wordwall.ro sunt doar două dintre site-urile care ne 
ajută să facem evaluare online) 

 În urma activităților desfășurate se măsoară nivelul de îndeplinire a sarcinilor aplicând baremul de 
apreciere specific pentru planificarea demersului pedagogic pentru perioada imediat următoare şi eventual, 
pentru cazurile speciale, proiectarea unor programe de recuperare.Exemplu de barem de apreciere: 3 
SARCINI = comportament atins= A  

2 SARCINI =comportament în dezvoltare =D 
1 SARCINĂ= comportament care necesită sprijin= NS 
 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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* Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
* Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2006;  
* Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”, Bucureşti, EDP; 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - PROVOCĂRI ȘI REUȘITE 

 
PROF. NIDELEA IRINA VERONICA, 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 
 
În ultimele luni, totul în jurul nostru a suferit o transformare rapidă, începând de la stilul de viață și 

continuând cu tot ceea ce înseamnă muncă, școală și libertăți.  
Ne-am văzut puși în fața unei provocări uriașe, aceea de a continua procesul de învățământ de la 

distanță. Am pus umărul cu toții, cu mic, cu mare, pentru a încerca să ducem la bun sfârșit un an școlar ce 
părea sortit eșecului.  

Alături de o parte însemnată a cadrelor didactice am urmat cursuri de perfecționare și am participat 
la numeroase webinarii organizate de Casa Corpului Didactic, în care au fost prezentate o serie de platforme 
educaționale și aplicații ce pot fi folosite cu succes în continuarea procesului de învățământ în condiții 
specifice pandemiei de coronavirus. 

Am continuat să predăm cu ajutorul cunoștințelor și aptitudinilor dobândite într-un timp atât de scurt. 
Ne-am folosit toate resursele pentru a fi la curent cu opțiunile disponibile pentru continuarea procesului de 
învățare.  

Rezultatul a fost o digitalizare rapidă a tuturor factorilor implicați în procesul educativ: profesori, 
elevi și, nu în ultimul rând, părinți. 

 Nu a trecut prea mult până am constatat că elevii au arătat un interes mult mai mare pentru orele în 
care aveau acces la diferite instrumente online. Mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a utiliza astfel de 
instrumente la fiecare oră și au primit perioadele de evaluare ca pe niște jocuri distractive. 

Printre aplicațiile ce pot fi folosite pentru de a obține feedback din partea elevilor se numără Google 
Forms, Jamboard, Jigsaw Planet, Learning Apps, Wordwall, Miro, Liveworksheets, iar ca platforme pot 
fi utilizate cu succes Microsoft Teams, Gsuite for Education, Kinderpedia, Papas, Zoom și multe altele. 

Am început prin a pregăti materiale în PowerPoint, în care inseram titlul lecției, ideile principale, 
exerciții din manualele digitale. Așa cum știam de multă vreme, aplicațiile din cadrul acestora sunt 
insuficiente, cu atât mai mult acum, când eram nevoiți să desfășurăm întreaga oră de curs în fața unor 
ecrane. 

Am constatat foarte repede că elevii nu erau foarte receptivi la exercițiile clasice și au îmbrățișat rapid 
orice metodă care îi scutea de scrisul de mână.  

În urma unui sondaj de opinie printre elevi, am hotărât ca temele să vină în format digital interactiv. 
La evaluare am folosit de multe ori Google Forms, în care am putut insera întrebări cu răspuns scurt, tip 
grila, cu alegere multiplă, imagini, videoclipuri, am putut să dau punctaje și nu în ultimul rând să atribui 
testele elevilor mei. Elevul poate primi și feedback în funcție de răspunsul pe care l-a dat.  

Am utilizat cu succes și Jamboard din cadrul instrumentelor Google, pentru a pune în aplicare diferite 
metode de predare, precum brainstorming-ul, ciorchinele, datorită caracterului interactiv al acestei aplicații. 
Elevii au primit linkul cu permisiune de editare și au putut completa tabla cu ideile proprii legate de un 
anumit subiect. 

Printre elevii de la clasele primare aplicația Jigsaw Planet a avut un real succes. Folosindu-mă de 
Snipping Tool din sistemul de operare Windows 10, am decupat diferite imagini cu ideile principale ale 
lecțiilor din manualele digitale, după care le-am inserat în Jigsaw Planet și am creat astfel puzzle-uri cu 
piese de forme diferite, putând totodată să selectez și numărul acestora. Elevii au fost foarte receptivi și am 
avut plăcuta surpriză să constat că au reținut multe informații în acest mod. 

Am continuat periplul în lumea aplicațiilor care pot fi folosite în procesul de învățământ cu Learning 
Apps, unde am putut crea exerciții și teste sub forma unor jocuri, care de asemenea au stârnit interesul 
elevilor, într-o perioadă în care se simțeau, deja, sufocați de atâtea teme. 

Wordwall a fost de asemenea de mare ajutor, prin intermediul lui putând fi create diferite tipuri de 
exerciții și aplicații, distribuite elevilor și care erau foarte ușor de rezolvat de pe orice dispozitiv. La final 
aveam posibilitatea de a vizualiza clasamentul elevilor, în funcție de răspunsurile pe care le dădeau, dar și 
de timpul folosit pentru rezolvarea lor. 
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Miro este un alt instrument utilizat cu succes din cadrul Microsoft, o tablă interactivă în care se pot 
face ore online, poate fi realizat feedback-ul cu mare ușurință, deoarece pot fi folosite mai multe modele de 
scheme, pot fi inserate imagini, text, emoticoane, videoclipuri și multe altele. 

Liveworksheets este o altă aplicație extrem de utilă cadrelor didactice, deoarece pot fi elaborate cu 
ajutorul ei teste de evaluare, fișe de lucru și multe altele. 

Am utilizat aceste aplicații pentru a-mi desfășura în condiții optime procesul de predare-învățare-
evaluare în cadrul platformei Microsoft Teams, care a fost aleasă de către unitatea de învățământ în care 
predau. 

Am constatat cu bucurie că feedback-ul din partea elevilor și al părinților a fost unul pozitiv, deși cu 
toții ne-am simțit copleșiți la început de tot ceea ce a însemnat școala online. Am demonstrat că împreună 
putem realiza lucruri extraordinare într-un timp destul de scurt. 

Succesul se află în dorința de autodepășire a fiecăruia dintre noi și în ajutorul pe care putem să îl 
oferim unul altuia, chiar dacă situația impune să fim departe unul de celălalt. 
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PROBLEMELE IDENTIFICATE ȘI SOLUȚIILE POSIBILE IN INVAȚAREA 

ONLINE  
 

PROFESOR NISTOR ANDREEA ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VALENI, VASLUI  

 
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. Totuși majoritatea respondenților (90%) au menționat faptul că elevii și 
profesorii simt nevoia de interacțiune în offline și așteaptă cu nerăbdare revenirea la școală. 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. Un exemplu sunt mărturiile cadrelor didactice publicate în mass-media 
și pe rețelele de socializare22. Un element important a fost modalitatea de organizare a activităților de la 
distanță și folosirea diferitor instrumente și achiziții online.  

La începutul organizării procesului de învățare de la distanță, unii profesori au exagerat cu trimiterea 
sarcinilor către elevi prin email sau prin Messenger, fără să le explice cu amănunte conținutul lor și 
modalitatea de rezolvare. Mai ales că lipsea și un orar stabilit. De aceea elevii au remarcat, în special pe 
rețelele de socializare, că erau foarte încărcați cu sarcini pe care le venea greu de rezolvat. Cadrele didactice 
stabileau sarcini zilnice sau săptămânale concrete de lucru, precum completarea unui jurnal al 
zilei/săptămânii, realizarea unor produse foto/video, elaborarea unor mini-proiecte, completarea 
Portofoliilor electronice etc. Ulterior MECC a venit cu un mesaj către cadrele didactice de reducere a 
sarcinilor expediate copiilor și a menționat despre caracterul lor preponderent creativ. Cu referire la crearea 
unui orar al zilei pentru copiii, rolul părinților a devenit foarte important. Ei trebuiau să explice copiilor 
cum trebuie planificate activitățile de bază (ex. igienă, masă, studiu/serviciu, relaționare interpersonală, 
joacă/relaxare, somn); alimentația trebuie controlată riguros, pentru a fi sănătoasă și a nu duce la creșterea 
în greutate sau la alte condiții clinice; includerea activităților sportive, toate contribuind la un stil de viață 
sănătos; activitățile de relaxare și divertisment (vizionarea unui film/citirea unei cărți, jocuri interactive 
etc.). De asemenea, s-a consolidat colaborarea dintre cadrele didactice din aceeași școală pentru a decide 
împreună orarul adaptat la mediul online, sprijin reciproc în desfășurarea orelor și dezvoltarea unei 
metodologii comune de a da teme și exerciții etc.  

Deși un aspect provocator a fost disciplina copiilor în cadrul învățării online, în special în clasele 
primare și gimnaziale, cadrele didactice au stabilit împreună cu elevii anumite reguli de învățare de la 
distanță (precum: punctualitate; organizarea tehnică din timp; ajustarea microfoanelor pe mute când nu 
comunică; exprimarea politicoasă și clară etc.) și au atras sistematic atenție respectării acestora. La 
începutul organizării învățării de la distanță, majoritatea cadrelor didactice comunicau cu elevii cate 30 
min. – o oră, sau chiar mai mult, astfel elevii se aflau în fața calculatoarelor câte 3-6 ore pe zi, neluând în 
considerare că aceștia trebuiau și să rezolve sarcinile propuse tot cu utilizarea tehnologiilor electronice. 
Astfel, toți actorii educaționali au înțeles că e necesar de limitat timpul și de respectat normele de lucru la 
calculator sau televizor, mai ales că copiii se aflau mai puțin timp la aer liber, nu erau încadrați în exerciții 
de mișcare și sport. Se știe, însă, că prezenta copiilor în fața unui calculator sau TV un timp îndelungat 
poate avea consecințe nefaste pe termen lung pentru sănătatea și echilibru emoțional al acestora. De aceea, 
în multe instituții, administrația și cadrele didactice au fost nevoiți să reorganizeze procesul educațional 

22 https://agora.md/stiri/69794/profesoara-despre-lectiile-online-a-trebuit-sa-invat-ca-un-elev-de-clasa-i-cumchiulesc-copiii-
de-la-ore-si-ce-spune-despre-studiile-la-
distantavideo?fbclid=IwAR0FpFTITbTHZLtQBCx9Xot75HNlxscIqRST85mI_Dl2y3RVR1Lb-m4vy4c  
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prin reducerea prezentărilor și lecțiilor online și accent puneau pe sarcini cu caracter individual, folosind și 
alte material de lucru: manuale, caiete, atlas-uri, culegeri de probleme, fișe, elaborarea de mini proiecte etc.  

Cadrele didactice au devenit mai inventive, propunând elevilor sarcini, punând în valoare interesele 
lor. De exemplu, pentru a aprecia nivelul de implicare al elevilor în cadrul învățării online și a măsura 
emoțiile lor, unele cadre didactice au propus discipolilor săi să completeze un Jurnal reflexiv, în care erau 
notate succesele și dificultățile apărute zilnic sau săptămânal, dar și starea emoțională. Această metodă a 
devenit un bun exercițiu de autoorganizare și autoapreciere, dar a devenit și un barometru de verificare a 
stării emoționale a copiilor în situația de criză, de tensiune și chiar panică, în special când erau nevoiți mai 
mult să stea în casă. Majoritatea elevilor completau cu plăcere Jurnalul reflexiv, deoarece nu erau controlați 
direct și au acceptat această modalitate ca și o activitate distractivă și interesantă.  

În învățarea de la distanță, elevii muncesc mai mult în comparație cu învățământul organizat în clasă, 
dar sunt și mai creativi; citesc mai mult despre metodele de învățare; comunică mai mult cu părinții; își 
structurează mai realist activitățile; selectează sau produs mini-clipuri cu mesaje și instrucțiuni pentru elevi; 
comunică mai des cu profesorii, pentru a se sincroniza și a nu supra-aglomera în această perioadă, precum 
și altele. O problemă care a fost pe larg discutată în perioada pandemiei, provocată de virusul Covid-19, a 
fost cea a temelor pentru acasă (sarcini pentru extindere pe termen scurt și pe termen lung), precum și a 
modalităților de organizare a evaluării cunoștințelor și a abilităților elevilor. De exemplu unele cadre 
puneau accent pe repetarea și consolidarea materialului învățat anterior, iar alții pe învățarea materialului 
nou. 

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.23 

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. 

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.  

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

23 ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI Raport de cercetare evaluativă București, Mai 2020 
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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.24 
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EFICIENȚA INVAȚARII ONLINE 

 
PIP NISTOR LUMINIȚA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” OȘEȘTI, VASLUI 
 
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 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. 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 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. La începutul zilei se propunea 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 organizare în învățământul primar. 25 

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. 

 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 exista 
un smartphone performant sau un laptop în familie, relația cu elevii s-a menținut prin intermediul unui apel 

25 ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI Raport de cercetare evaluativă București, Mai 2020 
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telefonic 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. 
Învățământul profesional-tehnic, de asemenea a fost restructurat în condițiile organizării învățământului de 
la distanță. MECC a organizat mai multe sesiuni online de formare profesională continuă a cadrelor 
didactice din învățământul profesional tehnic din perspectiva utilizării tehnologiilor informaționale la 
distanță 

Formarea cadrelor didactice a fost organizată în cadrul proiectului Swift Edu „Competențe digitale 
pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional Pro Didactica, cu sprijinul 
financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru 
Dezvoltare. Printre domeniile de formare în cadrul sesiunilor online, se numără: proiectarea învățării la 
distanță și comunicarea digitală, crearea și utilizarea resurselor multimedia, organizarea activității 
interactive la distanță, crearea cursurilor digitale, utilizarea instrumentelor pentru educația la distanță, cum 
ar fi managementul documentelor și managementul clasei etc. Mai multe probleme au apărut în organizarea 
învățământului dual, așa cum multe întreprinderi s-au închis sau ne era posibilă implicarea elevilor din 
învățământul profesional-tehnic în activități practice.26 

Cadrele didactice au accentuat că în procesul de organizare a învățării de la distanță s-au adaptat 
treptat condițiilor specifice create de criză. Ei au menționat că au învățat să comunice mai eficient și să 
relaționeze mai bine cu elevii, cultivând încrederea în forțele elevilor, dar și ei singuri devenind mai 
încrezuți. 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 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. De asemenea, elevii trebuiau instruiți cu referire la platformele online, 
în special Classroom, Zoom, Moodle și altele. Evaluarea sarcinilor a decurs cu dificultăți, așa cum nu era 
clar dacă elevii e-au realizat cu ajutorul manualelor sau altor materiale, în ce măsură au plagiat. Părinții de 
asemenea au fost un factor care au susținut copiii lor, dar deseori au avut pretenții neîntemeiate către cadrele 
didactice, convingându-se treptat de fapt că copilul lor are nevoie de mai multă atenție și de explicație 
suplimentară. Ei au înțeles mai bine care este rolul cadrului didactic în organizarea procesului de învățare 
tradițional sau de la distanță. Pregătirea cadrelor didactice pentru lecțiile online a fost mult mai solicitantă 
decât în cazul învățământului clasic și mai obositoare. Ei trebuiau să pregătească diverse materiale vizuale 
relevante (video, PPT, postere etc.), care să faciliteze învățarea online. De asemenea, majoritatea 
respondenților au menționat că în cadrul învățării de la distanță obțin mai bune rezultate dacă activitățile se 
desfățară în grupuri mici (4-15 persoane) și mult mai dificil în grupuri mai mari (peste 15-20 de persoane).27 
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EVALUAREA ONLINE 

 

PROF. RAZVANA NISTOR 

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”, BACAU 
 

 În contextul actual, impus de pandemia de Coronavirus, trecerea la învățământul online a venit ca o 

varianta salvatoare pentru a putea desfăşura în continuare procesul instructiv-educativ, impunându-se 

regândirea materialelor de predare-învățare, conceperea de activităţi adaptate pentru mediul virtual, precum 

şi instrumente de evaluare specifice. 

 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. 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.  

 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. 

 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. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR NISTOR OVIDIU DUMITRU 
 COLEGIUL AUTO „TRAIAN VUIA” TIRGU JIU, JUDEȚUL GORJ 

 
 În școala românească noțiunea de evaluare a evoluat, adaptând-se si modernizând-se continuu, in 

scopul perfecționării actului in sine, precum si a etapelor parcurse (conceperea, aplicarea, analiza si sinteza, 
ameliorarea).  

 „Evaluarea școlara este procesul prin care se delimitează, se obțin si se furnizează informații utile, 
permițând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune doua momente relativ distincte: 
măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare'. Scopul evaluării provenit dintr-o teorie a evaluării noua, 
moderna, nu se reduce numai la echivalarea cu notarea, ci se manifesta in consens cu o serie de exigente 
cum ar fi cea de integrare in procesul didactic, ca element cantitativ al acestuia si instrument de reglare a 
procesului, de perfecționare a calității si eficientei sale. Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce 
mai mult în domeniul educației, în predarea tutuitor 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. În ciuda utilizării răspândite a computerelor 
în predare și învăţare, utilizarea acestora în ceea ce privește evaluarea a fost limitată. Există o tendință de a 
asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că așa 
s-a utilizat 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 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 exercițiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ.  

 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. 

 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă și diversă pentru a lua în considerare nevoile și 
circumstanțele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  

 Evaluarea online este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate și 
echidistanță și utilizează multe din strategiile folosite în predarea și evaluarea tradiționale față în fața. 
Diferența constă în contextul evaluării, în interacțiunile dintre evaluator și cei care sunt evaluați și procesele 
de colectare și administrare. Evaluarea online poate furniza mai mare flexibilitate asupra locului, 
momentului și modului în care este efectuată evaluarea; o mai largă gamă de opțiuni elevilor pentru a-și 
demonstra cunoștințele și abilitățile. 

Modalități 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 sunt în prezent: utilizarea comunicării 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 exemplu răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns 
de tipul alegere multiplă și quiz-uri diverse.  

 Ca opțiuni de evaluare online putem enumera: teme scrise; participarea la discuții online; eseuri; 
publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri și întrebări online; activități experiențele, cum ar fi 
jocul de rol; dezbateri; portofolii; revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Învățarea online, prin natura sa, necesită un grad de independentă al elevilor și abilitatea de a rezolva 
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probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare și probleme tehnice). Lucrul în afara școlii, 
departe de profesori și colegi, înseamnă că elevii si părinții în clasele primare trebuie să-și asume 
responsabilități mai mari dacă doresc să reușească la cursurile online. În plus, există percepția conform 
căreia elevii sunt încurajați să-și asume și mai multe responsabilități pentru propriul proces de învăţare 
pentru a face fața așteptărilor angajatorilor și ale comunității. S-a încercat trecerea către abordări mai 
centrate pe elev în ceea ce privește predarea și învățarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare 
că acest principiu ar trebui extins și la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învățarea prin 
descoperire, reflecția și articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajați să-și administreze 
propria învăţare și evaluare.  

 Alte metode includ opțiuni de discutare a activităților de evaluare, mod de prezentare, durată a 
evaluării și decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate 
măsurabile pentru a demonstra însușirea competențelor și a abilităților dorite ținând cont de mediul online. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, DIANA NIȘULESCU 

 
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 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 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; 
• 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. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, implicarea este absolut esențială 
,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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IMPORTANȚA EVALUARII IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 
 

PROF. NIȚOI BEATRICE – ANDREEA  
GRADINIȚA CU P.P. NR. 14 TARGOVIȘTE 

 
Această perioadă s-a dovedit a fi plină de provocări pe care a trebuit să le acceptăm, schimbări la care 

am fost nevoiți să ne adaptăm, însă a fost și o oportunitate de a exersa noi modalități creative de desfășurare 
a activităților cu preșcolarii și de evaluare a acestora.  

În urma participării la mobilitatea „Innovative Skills In ICT Through Collaborative And Project-
Based Teaching And Learning” din cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate 
în domeniul educației școlare: „Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”, cod referință: 2019-
1-RO01-KA101-062678, din perioada 28 februarie – 07 martie 2020, în Alcalá de Henares, mi-a fost 
permisă familiarizarea cu noi instrumente TIC, accesarea mai ușoară a unor platforme educaționale și 
crearea unor activități on-line captivante pentru preșcolari.  

 Obiectivele acestei mobilități Erasmus+ au fost:  
- Definirea utilizării Webquests în educație, cu beneficiile sale, ce oferă cadrelor didactice idei 

practice pentru a le putea integra în lecțiile lor existente; 
- Familiarizarea cadrelor didactice cu tendințele actuale ale Internetului; 
- Oferirea unui spațiu pentru schimbul de experiențe și de bune practici în rândul persoanelor care 

vin din țări diferite care lucrează în același domeniu; 
- Îmbunătățirea muncii în echipă prin stimularea competențelor necesare pentru lansarea unui 

parteneriat strategic (KA2) în cadrul programului Erasmus +. 
Sfârșitul anului școlar 2019-2020 ne-a permis accesarea unor platforme educaționale, printre acestea 

numărându-se si ClassDojo, o platformă intuitivă, distractivă, ușor de folosit, atât de către cadrele didactice, 
cât și de părinți împreună cu preșcolarii.  

ClassDojo, permite nu doar desfășurarea activităților didactice, prin postarea de filmulețe, fotografii, 
sarcini de lucru, cât și evaluarea preșcolarilor. În secțiunea Portofolio din meniu, se accesează portofoliul 
fiecărui preșcolar. Acesta conține toate activitățile de lucru ale copilului. Profesorul poate lăsa comentarii 
prin care se verifică munca acestuia (încurajări, explicații suplimentare etc). De asemenea, profesorul poate 
acorda feedback oricând, prin intermediul unor puncte, reprezentând sarcinile îndeplinite.  
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Evaluarea este un pas important în procesul instructiv-educativ, de accea nu trebuie neglijată, chiar 

dacă în prezent se realizează prin intermediul metodelor tehnologice. Mediul on-line poate oferi nenumărate 
resurse, modalități atractive de evaluare, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi.  
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SA CONFECȚIONAM JUARII 
 

PROF. NIȚU ANDREEA 
GRADINIȚA CU P.P. NR. 13, FOCȘANI 

 
În munca cu preşcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu 

posibilităţile preșcolarilor din grupa pe care o coordonez la G.P.P. nr.13 Focșani, în măsură în care 
activitățile s-au desfășurat de acasă, în sistem online. Din 11 martie 2020, datorită implementării stării de 
urgență, prin care atât cadrele didactice, cât și preșcolarii au fost nevoiți saă rămâna la domiciliu, activitățile 
au fost gândite a fi susținute online, utilizând platforma googleclassrom. 

La baza acestor decizii au stat următoarele ipoteze: 
1. Dacă educatorul este în legătură directă cu preșcolarul când acesta își petrece timpul în activități 

educaționale dirijate, atunci calitatea informației consolidate sau dobândite crește. 
2. Daca se desfasoara cu prescolarul activitati efectuate intr-un anumit interval de timp, atunci acesta 

petrece mai puțin timp în fața micilor ecrane pe perioada COVID-19. 
Plecând de la aceste ipoteze și de la ideea implicațiilor negative pe care timpul petrecut utilizând 

tehnologia It de tipul telefonie mobile îl are asupra sănătății preșcolarilor, am repartizat timpul activităților 
în funcție de orarul stabilit pe parcursul întregului an școlar. Aici mă refer la activitățile din cadrul 
domeniilor experiențiale: 

• luni- DS (Cunoașterea mediului) și DEC (Educatie plastică) 
• marți – DȘ (Activitate matematică) și DEC (Educatie muzicală) 
• mierrcuri- DLC (Educarea limbajului) și DPM (Educație fizică) 
• joi- DȘ (Activitate matematica) și DOS (Educație pentru societate) 
• vineri- DLC (Educarea limbajului) și DOS (Activitate practică) 
Evidențiez faptul că, pe parcusrul acestei perioade, am desfășurat online toate aceste activități din 

procesul instructiv- educativ, dar beneficiind și de faptul că, în primele zile după rămânearea acasă a 
preșcolarilor, acestora le-au fost înmanate dosare cu fișe de lucru, atât retrospectiv, cât și in avans, neștiind 
încă sub ce formă vom efectua procesul instructiv-educativ și cât timp vom fi sub egida restricțiilor stării 
de urgență. Deoarece platforma watschapp ne permite conferințe susținute în timp real, iar implicarea 
preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare. Părinții au fost extrem de 
mulțumiți. 

În cadrul activității ecologice, activitate care face parte din domeniul Om și Societate, activitate 
practică, am urmărit confectionarea de jucarii din diverse materiale pe care copiii le-au avut la dispoziție. 
Le-am pus la dispoziție copiilor și părinților mai multe filmulețe cu idei interesante și materiale necesare 
pentru realizarea lor. Preșcolarii au fost foarte bucuroși că au lucrat împreună cu părinții/bunicii și au aflat 
și văzut câte lucruri interesante putem obține dacă reciclăm diverse materiale/obiecte. Au realizat floricele 
din bețe de ureche, bărcuțe din hârtie, suporturi pentru creioane. 

 Ultima luna de activități instructiv-educative susținute online mi-a relevat faptul că și 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 utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut posibilitatea să învete 
lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 
observa 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 atat 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 noi platforme de învățare online (modul de lucru pe warshapp- pe 
care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul consiliilor profesorale sau a cercului pedagogic), am 
învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru preșcolari.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR: NIŢU NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALA BRADEANU, JUDETUL BUZAU 

 
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-ul 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. 

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. 
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. 

 

598

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/


 
METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRESC. NITU OANA LARISA 

 
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. 

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 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. 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 
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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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FORME ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE 

 
NITULESCU MADALINA, PROFESOR LA  

ŞCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BALCESCU”, PITEȘTI 
 
Dar de ce avem nevoie de evaluare? O întrebare ale 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. 

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. Se poate. 

După opinia mea, probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  

Din metodele moderne, nu am nicio 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: SCORM.  

Este necesar ca evaluarea 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 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.  

Pentru a crește gradul de corectitudine al 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 niciuna din ele nu se califică. Da, permit o 
gamă variată de întrebări, punctaje diferite și temporizare dar niciuna nu asigură crearea de categorii de 
întrebări care să limiteze accesul la răspunsurile corecte ale 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. 

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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TESTUL CA METODA EFICIENTA DE EVALUARE ONLINE 

 
NUME SI PRENUME: NOGRADI MARTA ELISABETA 

UNITATE DE INVATAMANT:  
LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC SZENT LASZO ORADEA 

 
Activitatea didactică in aceste momente in care suntem nevoiți să transformăm toate atribuțiile de la 

catedră și să schimbăm activității didactice față-în-față în ore realizate online, trebuie să ne concentrăm 
asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a nu se poate face virtual. 

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. 

Responsabilitatea profesorului este să ia în considerare care metodă de comunicare a curriculumului 
va fi cea mai potrivită atunci când planifică procesul de predare-învățare online și ce nivel de cunoștințe va 
dobândi elevul folosind computerul. Trebuie să atragem atenția și asupra elevilor tăcuți, și să îi ajută să 
treacă prin dificultăți. 

Pe baza cercetărilor teoretice, schimbul de informații asincron este mai puțin de dorit. Cu toate 
acestea, în practica de zi cu zi, întârzierile datorate specificului tehnologiei de comunicare de astăzi (e-mail; 
grup de știri etc.) pot avea unele avantaje. Pentru sarcini complexe, participanții au timp să înțeleagă 
problema, să o proceseze și să formuleze un răspuns. Prin urmare, în timpul planificării procesului de 
predare-învățare, posibilitățile de interacțiune sincronă și asincronă și secvențele de sarcini de auto-
verificare trebuie integrate în proces și trebuie aplicate conștient pentru a crește eficiența. 

Principalele obiective ale implementării unei metode de evaluare 
a) Să colecteze informaţii actuale privind la materialul predat planificat. 
b) Să evalueze progresul  
c) Să promoveze şi să dezvolte cunoștințele 
d) Să acorde sprijin în dezvoltarea competențelor; 
e) Să identifice şi să recomande măsuri de îmbunătăţire  
Oportunitățile oferite de noua tehnologie trebuie să poată fi integrate în mod eficient în procesul de 

formare de către profesor într-un mod pedagogic bine conceput. Profesorul ar trebui să poată oferi feedback 
personalizat elevilor. 

Evaluarea este un proces cuprinzător de afirmare și feedback, în cadrul căruia putem evalua nu numai 
activitățile elevilor, ci și întregul proces de predare-învățare, eficiența acestuia, inclusiv toți factorii 
procesului. În timpul evaluării, putem formula concluzii și caracteristici pedagogice în raport cu mai multe 
dimensiuni. 

O metodă de evaluare digitală, dintre instrumentele cele mai comune și cu evoluție dinamică pentru 
măsurarea nivelului de cunoștințe este testul. 

A devenit necesară o schimbare a atitudinilor față de evaluarea pedagogică (autoevaluarea elevilor, 
căutarea modelelor teoretice etc.). În timpul sarcinilor de testare pe lângă disponibilitatea elevilor, eficiența 
performanței este influențată de motivația lor și de contextul sarcinii primite. 

În zilele noastre, posibilitățile de testare online sunt determinate de măsurare și evaluare și dezvoltarea 
sistemelor informatice 

Web-ul, ca platformă de testare online, prezintă o nouă provocare. Aplicarea sa a devenit recent un 
instrument eficient în educație, cum ar fi. Chestionare bazate pe web, testarea activității la clasă etc. Site-
urile web oferă teste gata pregătite pentru profesorii care pot să-l modeleze după propria imagine. Elevii 
folosesc cu ușurință interfața Internet. 

Paginile de testare pe interfețele web sunt protejate prin parolă în majoritatea cazurilor. Profesorul 
poate stabili dacă elevul poate vedea rezultatul la sfârșitul soluției. Cele mai frecvent utilizate tipuri de 
întrebări în testele online sunt întrebări cu alegere multiplă, adevărat-fals, completare și răspuns scurt. Pot 
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exista teste online care să includă întrebări de tip eseu pentru care elevul va primi ulterior o evaluare a 
răspunsurilor specifice. 

Cadrul didactic își poate să conceapă testul și online, deoarece există numeroase programe de testare 
și, în zilele noastre, versiunile care pot fi publicate pe web au devenit obișnuite. În acest caz, cercetătorul, 
educatorul de dezvoltare, studentul își poate publica și prelucra propriile întrebări creative. După finalizarea 
testelor on-line date, în funcție de programare, software-ul îmbunătățește testele elevilor pe baza 
răspunsurilor corecte date, înregistrează rezultatele într-un tabel și, dacă se dorește, indicatorii statistici pot 
fi descărcați din rezultatele obținute. Ambele părți, profesorul și elevul sunt motivați să aplice testul online. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR NOROCEL MARIA GABRIELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PILDEȘTI 
  

 

 Școala în online este o realitate pe care nu o putem ignora, și care pentru toate cadrele didactice 

reprezintă o adevărată provocare.  

 Platformele educaționale online ușurează în mare parte comunicarea dintre învățător și elevi. 

Integrarea instrumentelor digitale au fost eficiente prin folosirea aplicațiilor de pe diferite platforme. 

Instrumentele și strategiile folosite pentru conectarea de la distanță au fost diferite, fiecare având 

posibilitatea de a experimenta platforme online, dintre cele mai eficiente pentru clasa la care predă. 

 În mare parte, platformele educaționale permit realizarea unui feed-back pentru elev și învățător, 

verificarea asigurând o corectare imediată a răspunsurilor, așa încât elevul are posibilitatea de a descoperi 

cunoștințele/informațiile dobândite, dar și lacunele pe care le are. 

 Prin utilizarea platformelor și instrumentelor, învățătorul are sarcina de a folosi eficient toate 

instrumentele de care dispune, astfel încât activitatea online să aibă un caracter captivant în a trezi interesul 

elevilor. Acesta poate încărca materiale diverse, poate realiza fișe de lucru, teste pentru toată clasa, sau 

chiar teste personalizate, poate încărca și exerciții pentru toate disciplinele potrivit clasei, urmărind astfel 

rezultatele fiecărui elev direct din aplicația utilizată. Evaluarea se poate realiza și cu ajutorul unei 

multitudini de instrumente care vizează produsul cât și procesul: grile de evaluare criterială, liste de 

verificare, etc. Totodată demersul evaluării și al reactualizării cunoștințelor poate fi sprijinit de probele 

recapitulative propuse, accesând platforma indicată pentru o verificare individuală. 

 Evaluarea asistată de calculator are și avantajul de a elimina elevului stările de stres. Autoevaluarea, 

evaluarea, învățarea prin descoperire sunt câteva metode prin care elevii sunt încurajați să-și administreze 

propria învățare și evaluare. În contextul online, implicarea este foarte importantă, iar instrumentele folosite 

trebuie să creeze o interacțiune unilaterală, cu adevărat profundă și motivațională. 

 În concluzie, prin aplicarea metodelor, folosind resursele digitale, acestea pot deveni un instrument 

de lucru, iar tehnologia susține indezirabil și procesul de evaluare pe lângă procesul de predare-învățare. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
 P.Î.P: NUTU LACRAMIOARA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANTA  
 
 Evaluarea reprezintă o variabilă foarte importantă a procesului de instruire, ce însumează două 

demersuri: în primul rând, o activitate de măsurare trebuie să fie foarte riguroasă şi precisă, în al doilea 
rând, o activitate de apreciere care trebuie să acorde semnificaţii curente legate de informaţiile recoltate 
prin intermediul primului demers. Pentru ca ea să devină relevantă, fiecare dintre acestea trebuie să se 
realizeze la un nivel optim. 

 Există mai multe tipuri de evaluare, dar cele mai importante dintre acestea sunt: evaluarea iniţială, 
evaluarea continuă şi evaluarea sumativă. Cum putem să le integrăm pe acestea în învăţământul online? 
Există numeroase tehnologii folosite în predarea şi evaluarea cunoştinţelor, dar cel mai important este 
modul în care tehnologia îmbunătăţeşte pedagogia folosită la clasă. 

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. 

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. 

 Timpurile actuale ne forţează să stăm în faţa diferitelor dispozitive electronice pentru a ne desfăşura 
ora de curs, ajutându-ne de diverse tehnologii şi instrumente, folosindu-le raţional şi într-un mod adecvat. 
Evaluarea pe bază de proiect, cu utilizare media (google, youtube), oferă elevilor o serie de opţiuni, în care 
îşi pot manifesta creativitatea, folosind cunoştinţele acumulate. Acest lucru chiar le place şi de cele mai 
multe ori nu simt presiunea pe care o simţeau în sala de clasă, atunci când trebuiau să îsi prezinte într-un 
mod clasic proiectul. 

 Dintre platformele folosite atât în predare cât şi în evaluare, pot aminti:  
- Google Classroom – care include aplicaţia Meet. Există posibilitatea de încărcare a temelor în 

mediul virtual, cu termen limită sau nu. Prin intermediul aplicaţiei Meet, evaluarea are loc frontal şi 
individual, în timp real. 

- Google Forms - este folosit în general pentru evaluarea sumativă şi nu numai, şi constă în 
conceperea unor formulare de tip test scris. Întrebările testului pot fi deschise sau închise, cu mai multe 
variante de răspuns sau nu. Aplicaţia permite inserarea de imagini sau link-uri, ce au legătură cu subiectul 
lecţiei. Pentru un eventual răspuns greşit, profesorul poate include explicaţii ce pot fi primite de elev în 
momentul în care finalizează testul. Testul poate fi reluat sau nu, depinde de setarea făcută de profesor sau 
de tipul de evaluare cerut. 

- Google Jambord – (sau whiteboard), poate fi folosit doar de cadrul didactic sau share-uit clasei de 
elevi. Se pot adăuga note fixe (răspunsuri scurte) pe care le pot vizualiza toţi elevii clase, pot folosi pen-ul 
(stiloul) pentru a scrie pe tablă, se pot insera imagini ce au legătură cu subiectul lecţiei. 
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- Wordwall – o aplicaţie îndrăgită de copii ciclului primar, ce constă într-o serie de joculeţe sub 
diferite forme, cu sarcini adaptate vârstei, cu finalitate imediată constând în punctaj sau bifă. Puteţi opta 
pentru testele deja existente, sau puteţi crea unul nou. 
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 METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF. OCHIAN IULIA-MARINELA 

 COLEGIUL AUTO „TRAIAN VUIA” TG-JIU 
 
 În zilele noastre cursurile / formarile online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe 

institute si companii ofera cursuri online. Cu toate acestea, in ciuda popularitații educatiei online, grupuri 
vaste de oameni resping astfel de metode, in mare parte datorita conceptiei gresite. În acelasi timp, in ciuda 
popularitații în crestere a cursurilor online, formarea traditionala (in clasa) se lupta si încearca sa adopte 
mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Exista intotdeauna doua fete ale unei monede. Pentru 
unii indivizi, formarea on-line este mai potrivita, in timp ce pentru altii formarea in clasa este metoda 
preferata. 

 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 Google Jamboard 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. 

– 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 TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

METODE DE TESTARE ON-LINE 
 

ÎNVAȚATOR, OLARU FLORENTINA 
 
 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 devin, deopotrivă, 
un adevărat aliat al cadrelor didactice și al părinților.  

 Softurile disponibile online 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. 

1. Evaluare cuantifică măsura în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au fost 
eficiente metodele de predare/învăţare. Prin cele trei forme ale evaluării (iniţială, formativă/continuă, 
sumativă/cumulativă) aceasta are ca scop auto-evaluarea cunoștințelor, devenind o metodă automată de 
examinare. 

2. Metode de evaluare 
• Eseurile ce presupun: 
–Utilizarea creativităţii;  
–Dificil de evaluat cu obiectivitate;  
–Potrivite pentru discipline umaniste; 
–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; 
3. Cerinţele unui sistem de evaluare on-line sunt: 
•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; 
4. Probleme de securitate  
a. Elevii nu trebuie să aibă acces la bazele de date cu întrebările/răspunsurile la teste ; 
b. Aplicaţia de evaluare trebuie să fie folosită doar de studenţii care au un examen de susţinut; 
c. Elevii nu trebuie să susţină un test de mai multe ori, fără acordul explicit al profesorului  
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5. Unelte de evaluare 
 Crearea testului – specificarea întrebărilor şi răspunsurilor  
 Încărcarea testului pe server (upload)  
 Accesarea testului de către elevi 
 Susţinerea testului  
 Vizualizarea punctajului  
 Memorarea punctajelor pe server 
6. Platforme  
 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. Să enumerăm câteva: 

a. 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.  

b. Kinderpedia - aici avem Zoom integrat direct cu orarul clasei, catalog de note și calificative, elevii 
pot încărca tema direct de pe mobil, corectarea acestora se fpoate face direct în Kinderpedia, rapoartele de 
activitate sunt în format XLS. 

c.  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. 

d. 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.  

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

f. 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. 

 
Concluzii 
 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.  

 Și totuși, 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, 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR OLTEAN DIANA IONELA 

GRADINIȚA CU P.P “ARICI POGONICI”, GHERLA, JUD. CLUJ 
 
Anul școlar 2020-2021 a debutat cu o mare provocare atât pentru profesori cât și pentru copii și părinți 

. Pandemia cauzată de Covid-19 a condus la implementarea mai multor scenarii, unul dintre acestea, fiind 
scenariul roșu, în care, procesul de învățământ se desfășoară exclusiv on-line. 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 preșcolar 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 educatori, și părinții pot folosi activități interactive 
on-line pentru a încuraja interesul copilului în procesul de învățare. În acest an școlar, am avut ocazia, să 
evaluez on-line cunoștințele copiilor la finalul proiectului tematic “Rapsodii de toamnă”, aflându-ne în 
scenariul roșu, cu predare exclusiv on-line.  

Am utilizat metode interactive de evaluare, cum ar fi: filmulețe care stimulau preșcolarul să caute 
singur soluția la o problemă , de exemplu : “Care formă geometrică se potrivește pentru a finaliza căsuța 
Zânei Toamna?”. Jocurile didactice interdisciplinare, create de educatoare, activitățile de desen, modelaj, 
pictură, jocurile muzicale, exercițiile de înviorare, combinate cu brainstormingul, explicația , convorbirea 
și demonstrația, au fost postate pe platforma grădiniței, unde, fiecare preșcolar, ajutat de părinți, participa 
la activități în mod asincron, adică, predarea-învățarea-evaluarea se desfășura prin canale online fără 
interacțiune în timp real. Procesul didactic on-line s-a realizat astfel deoarece s-a ținut cont de dorințele 
părinților și de disponibilitatea acestora. Zilnic am primit feed-back de la preșcolari, sub formă de imagini 
sau video-uri care, reprezentau cantitativ și calitativ atitudinile, cunoștințele și deprinderile formate la 
finalul acestui proiect tematic.  

În cadrul evaluării, am urmărit progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin în raport cu 
normele de grup, care sunt relative. Am apreciat munca și rezultatele preșcolarilor oferindu-le diplome 
personalizate, albume digitale cu lucrările lor, dar și apreciri verbale. 

Evaluarea on-line a cunoștințelor preșcolarilor poate reprezenta la început, o provocare, însă, cu 
perseverență și dorință de perfecționare continuă din partea cadrelor didactice, se ajunge la un progres 
calitativ și cantitativ considerabil al preșcolarilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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2. Mihaela Suditu -“Școala tradițională versus școala modernă, analiză comparativă” 
3. Curriculum 2019  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. OLTEANU LARISA CLAUDIA 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARACAL 
 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistematică 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. 
În oricare din formele de evaluare prezentate în momentul realizării structurii testului/probei de verificare 

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării. Cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi mai ales în evaluarea practică. 
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 
tehnologia 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 Word-adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic-și să se folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi . 

Evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.Sunt o serie de 
modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelor de socializare în sarcini și evaluare, alegerile 
sunt aproape nelimitate, cea pe care o folosesc în mod frecvent este. 
-Google Classroom aici putem discuta cu elevii-Meet video chat, unde putem pune filmulețe, putîm 

discuții.. 
Probele practice ...doar dacă au aplicabilitate în mediul online, 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 cu ajutorul calculatorului, este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc pentru o 

probă practică în cadrul lecției de antrenament. 
 Proba practică se efectuează contra cronometru sau prin număr de repetări într-un anumit interval de 

timp.Conținutul probei este anunțat în prealabil de către profesor. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiună 

umană mai profundă și mai semnificativă. 
Se spune că cel mai bun intrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

 
 
 
 
 
 
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,  
*Tănase M., Evaluarea -compnentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov 2011, Autor 

Andreea Văsi, expert în tehnici de învățare. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE 

 
PROFESOR OMER GŰNER 

UNITATEA DE INVAȚAMANT LICEUL TEHNOLOGIC C. A. ROSETTI 
CONSTANȚA 

 
Evaluarea. Evaluarea trebuie înţeleasă 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 elaborarea planului de servicii personalizat şi programele de 
intervenţie personalizate.  

Pentru cadru didactic, evaluarea este un prim instrument ce îi oferă o imagine asupra acţiunii sale și 
de aceea evaluarea intră în responsabilitatea totală a 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. 

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. 
 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. 
Instrumente de evaluare 
Dintre instrumentele folosite trebuie menționată platforma 24.edu sau Zoom pentru livrarea 

conținuturilor 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 Teams. 

După primele 15 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. 

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 pot aplica totuși teste pe care elevii să le poată rezolva într-un interval 
de timp limitat și profesorul să-l evalueze ulterior. De pildă un test aplicat pe Microsoft Teams în timpul 
unei ore de curs poate fi lucrat de către elevi și rezolvarea acestuia poate fi încărcată pe 24.edu. imediat , 
astfel profesorul primește rezolvările testului în aceeași oră de curs. Baremul de rezolvare poate fi și el 
încărcat ulterior pe 24.edu. 

 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.  

 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. 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 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: 
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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; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale  
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
În loc de concluzii 
Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, suntem nevoiți să utilizăm computerul pentru predare și 

evaluare. Am constatat faptul că după mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosit decât 
dacă aș fi fost în sala de clasă. Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles? Îți lipsește interacțiunea 
directă? Desigur. Cei mai mulți dintre profesori au simțit acest lucru. 

Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în care bâjbâim metodele pe care să le folosim, 
denotă faptul că nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. Școala nu mai e la fel și realizăm că 
nu s-a gândit nimeni la planurile de continuitate a procesului educațional. Improvizăm, dar hai să nu o 
facem oricum. 

Închei cu un citat: 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. 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 ON-LINE 

 
PROF. ONIȘOR ANDREA  

LIC. TEORETIC „SAMUIL MICU” 
SARMAȘU, JUD. MUREȘ 

 
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. 

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.  

Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii pot apela. Soluția propusă de către cei de la 
Google este una complexă, asigurând un flux informațional continuu pe durata întregului proces intructiv-
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 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 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. 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. 

Unul dintre beneficiile evaluării formative în mediul on-line este creșterea interesului și a motivației 
elevului referitoare la materia respectivă. Cercetările au arătat că elevii învață mai bine atunci când au o 
relație mai bună cu profesorul lor. În mediul on-line, relația cu profesorul este mediată de tehnologie.  

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: 
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 
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*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 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR ONIȘOR RODICA  

 G. P. N. VALEA LARGA – MUREȘ 
 

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. 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. 

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. 

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.  
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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). 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 reușească 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 

 
 PROF. ONOFREI CLARA RODICA 

 LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA 
 
Evaluarea școlară reprezintă cunoaşterea efectelor activităţii instructiv-educative desfăşurate şi 

performanţele obţinute (randamentul şcolar). 
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. 
Didactica actuală promovează o evaluare ştiinţifică, obiectivă, continuă, sistematică, formativă care 

tinde să devină formatoare deoarece permite reglarea activităţii prin intermediul şi cu ajutorul elevului, care 
identifică şi valorifică singur modalităţile şi instrumentele de control.  

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, 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.  

 În contextul actual, al învățământului online, metodele și tehnicile de evaluare trebuie adaptate noilor 
cerințe. Învățarea în online presupune anumite modificări în actul de predare-învățare-evaluare. Timpul 
pentru fiecare clasă, care cuprinde verificarea cunoștințelor anterioare, predarea, fixarea noțiunilor nu 
trebuie să depășească 40 de minute. 

 Învățământul electronic ne oferă educația prin prin intermediul mijloacelor tehnice. Există o serie de 
platforme educaționale recomandate de Ministerul Educației și Cercetării pentru lucrul online cu elevii, de 
exemplu: Google Classroom, Microsoft Teams, Intuitext, Aplicația Zoom. 

 Google Classroom oferă posibilitatea atât profesorilor, cât și elevilor, să încarce materiale, să posteze 
diverse materiale iar special, pentru profesori, să noteze elevii pentru activitățile desfășurate. 

În procesul de evaluare online putem folosi: 
- metoda tradițională -proba orală, folosită în cadrul evaluării formative, aplicată gradual pe parcursul 

lecției;  
- teste pentru evaluarea continuă, cu ajutorul platformei Classroom putem crea teste care pot cuprinde 

itemi cu alegere simplă, itemi cu alegere multiplă, itemi de completare, itemi cu răspuns scurt, De asemenea 
testele trebuie să cuprindă criterii de notare/bareme și timpul de rezolvare. 

-fișe de lucru cu sarcini bine stabilite; 
-metode alternative de evaluare, de exemplu: observarea sistematica a activitații și comportamentului 

elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor; evaluarea portofoliilor electronice; 
-probe practice cu perioadă mare de desfășurare, de exemplu: germinația semințelor de fasole, 

influența luminii asupra fotosintezei; 
-realizarea unor workshop-uri cu persoane interesate de diferite subiecte din anturajul elevilor și 

prezentarea rezultatelor obținute. 
Platformele educaționale conțin manuale digitale îmbogățite cu animații 3D, video-uri și teste care 

pot fi utilizate cu ușurință in cadrul evaluării. 
Există și programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker 
Tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, evaluarea este un moment în cadrul 

învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată atât asupra elevilor. 
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme. 
 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 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. OPREA IONELA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIRCII 
STRUC. G.P.N. NEGRENI 

 
 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. 

 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. 

 Analizând opiniile profesorilor referitoare la aspectele privind procesul didactic în condițiile derulării 
activităților didactice online pe perioada suspendării întâlnirilor față-în-față, remarcăm identificarea 
preponderentă a dezavantajelor, firească în contextul schimbării radicale a modului de lucru. Suspendarea 
activităților didactice față-în-față poate să afecteze în mod negativ procesul de învățare în general. 
Profesorii consideră că dedică mai mult timp 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 ani. 

 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.  

– 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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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

  
 PROFESOR OPREA MIHAIL ADRIAN  

 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 FUNDENI, JUDETUL CALARASI 
 
 Testarea online poate fi utilizata pentru realizarea diferitelor activitati didactice de examinare , 

evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunostintelor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examinati. Cel mai important este ca perminte oricarui evaluator realizarea 
unor teste cu maxima precizie si profesionalism in cateva minute utilizand colectii profesionale de itemi.  

 Evaluarea trebuie sa fie continua , completa si corecta . 
 Procesul de evaluare cuprinde urmatoarele trei etape: verificarea , masurarea si notarea. Formele de 

evaluare sunt: initiala , formativa si sumativa.  
 Scopurile evaluarii: autoevaluarea si metoda automata de examinare . 
 Formele de evaluare sunt structurate in :  
- metode traditionale (probe orale , probe scrise, probe practice ) 
- metode complementare (moderne) : observarea sistematica a comportamentului , referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul , autoevaluarea.(eseul utilizat creativ , dificil de evaluat cu obiectivitate ) 
 Instrumente de evaluare : 
-Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur si simplu camerele 

web in grupurile skype sau Zoom , in care evaluatul sa poata expune raspunsul la o intrebare sau o lectie 
invatata. 

-Teste de tip chestionar – tipuri : -raspunsuri DA / NU  
 - raspunsuri multiple (nu se pune accent pe creativitate).Evaluarea se face cu un inalt nivel de 

obiectivitate. 
-Se depune efort in pregatirea intrebari/raspunsuri. Sunt aplicabile in orice domeniu.  
- Teste presupunand probleme spre solutionare (implica nu doar memorare ci si intelegerea si 

abilitatea de a utiliza cunostintele dobandite , evaluarea – cu obiectivitate relativa ). 
 Dupa gradul de obiectivitate oferit , in corectare deosebim trei categorii de itemi :  
-obiectivi – asigura un grad ridicat de obiectivitate in notare si permit testarea unui numar mare de 

elemente de continut , intr-un interval scurt. 
-semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacitati intelectuale , oferind posibilitatea 

utilizarii de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 
- subiectivi – testeaza originalitatea , creativitatea , caracterul personal al raspunsului.  
 Pentru referate si proiecte putem folosi instrumente de management al continutului pentru incarcarea 

acestora si evaluarea ulterioara de catre profesor. Sau putem folosi e-mailul pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora . 

 Evaluarea trebuie sa fie corecta , completa si continua pentru ca rezultatele evaluarii sunt folosite 
ulterior pentru beneficii ale sistemului: burse , camine, tabere, premii si altele . 

 Exista manualele digitale si poti sa iei legatura cu elevii in online , sa ii pui sa lucreze pe acestea . 
 Elevii ar trebui motivati (prin sanctiuni/ recompense/ jocuri / discutii virtuale, sa participe la aceste 

cursuri pentru a incerca acest sistem inovator . Se pot face evaluari prin jocuri educationale online folosind 
platforme sau aplicatii prin conferinte. 

 Oricat de performanta sau prietenoasa ar fi o aplicatie de evaluare online , aceasta nu poate inlocui 
pe deplin multiplele actiuni ale feedback-ului invatarii , actiuni initiate prin deciziile educatorului. 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROF. VIORICA OPREA 

 C.S.E.I. ”SFANTA FILOFTEIA” STEFANESTI, ARGES  
 
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. 
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 EVALUAREA ONLINE 

 
 PROF. BIANCA OPRESCU 

 COLEGIUL NATIONAL “ANDREI MURESANU” DEJ 
 
 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 informeaza 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. 

 Evaluarea traditionala apreciază conformitatea produsului, dar o face după o scară de valori care este 
lăsată la aprecierea evaluatorului şi care rămâne în mare parte implicită (pentru elev şi pentru profesor). 
Din această cauză, ea se concentreaza doar pe individul evaluat, nu şi pe criteriile de apreciere, evaluat 

 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. 

 Toate aceste lucruri erau si inca sunt valabile in cadrul procesului instructive-educativ. Dar , odata 
cu scoala online, metodele trebuie sa fie actualizate. De aceea , facem uz de diverse platforme educationale 
care ne ofera posibilitatea adaptarii la cerintele online. 

 Google Classroom: aici putețm 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; 

– 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, 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. 

 Autoevaluarea are un rol formativ, profesorul trebuind să încurajeze elevul să îşi realizeze propria sa 
evaluare, căci numai aşa rolul formativ al evaluării va fi atins. 

 Pentru formarea capacităţii de autoevaluare la elevi, specialiştii recomandă o serie de condiţii ce 
trebuie îndeplinite de către profesor. 

 Acestea sunt 
: • prezentarea încă din debutul activităţii a obiectivelor curriculare şi de evaluare pe care trebuie să 

le atingă elevii 
; • încurajarea elevilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a unei sarcini de lucru 

şi efectele formative ale acesteia şi pentru a răspunde în scris la acestea; 
 • stimularea evaluării în cadrul grupului; 
 • completarea la sfârşitul unei sarcini de lucru importante a unui chestionar . 
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In final, fiecare professor are libertatea de a alege medtodele de evaluare care I se par cele mai 
potrivite pentru clasa la care preda si pentreu materia pe care o preda. 

Scoala online este o noutate pentru toata lumea implicate in procesul instructive-educativ, iar cheia 
se afla in colaborarea dintre partile implicate in acest process. 
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CUM FACEM EVALUAREA IN ONLINE? 

 
PROF. INV. PRESC. OPRIAN CLAUDIA 

GRADINITA CU P.N. SFANTUL STELIAN TG-CARBUNESTI, 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. 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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GOOGLE FORMS - INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

ONLINE 
 

PROF. OPRIŞ ADONIA-AUGUSTINA 
COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALAU 

 
Se pune întrebarea dacă noi, profesorii, am fost sau nu pregătiţi pentru o asemenea activitate! 

Indiferent de răspuns, dorinţa de a interacţiona cât mai eficient cu elevii, în condiţiile diferitelor scenarii de 
învăţare, ne-a pus în situaţia de a experimenta metode şi tehnici diferite de evaluare fără a diminua din 
funcţiile sociale şi educaţionale pe care le are evaluarea ca proces didactic.  

„Digitalizarea” predării e urmată, firesc, de o evaluare într-o formă similară. Dincolo de simpla notare 
a elevilor, evaluarea „în online” trebuie să fie, pe de o parte atractivă, şi pe de altă parte să asigure o stare 
competitivă favorabilă învăţării. 

Cum alegem cea mai eficientă metodă de evaluare, ce structură şi formă atribuim unui instrument 
online de evaluare sunt provocări la care fiecare profesor, în funcţie de disciplina predată, caută şi oferă 
soluţii viabile. 

Google Forms pune la dispoziţie formulare care pot fi transformate în teste şi aplicate indiferent de 
materia de studiu. În baza unor şabloane gata existente sau formulare create de cadrul didactic, testele pot 
conţine o varietate de itemi: de tip răspuns scurt, de tip paragraf, cu alegere multiplă, casetă de validare etc. 
Pot fi încărcate chiar şi fişiere (în special poze) sub formă de întrebare sau răspuns. Crearea acestor 
instrumente de evaluare necesită cunoştinţe minime din partea profesorilor. Elevii pot răspunde folosind 
orice dispozitiv conectat la internet (smartphone-uri, tablete, laptop-uri sau desktop-uri). 

Îmi propun să prezint un test creat recent cu Google Forms şi aplicat la clasă. În acest scop voi însoţi 
explicaţiile prezentând capturi de ecran ale formularului. Evaluarea a vizat cunoştinţe şi deprinderi de calcul 
la Progresii aritmetice şi am optat pentru 12 întrebări de tipul întrebare cu răspuns scurt şi întrebare cu 
alegere multiplă. Am căutat să construiesc textul întrebării folosindu-mă doar de tastatură, deoarece acestui 
tip de instrument îi lipseşte un editor de ecuaţii specific disciplinei predate de mine. Pentru completarea 
formularului am oferit elevilor şi indicaţii scrise. 

 
Nu toate întrebările au fost obligatorii (ca cele marcate cu „∗” ), adică elevul a putut „sări” peste 

anumite întrebări alese de mine.  
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Fiecare întrebare a avut punctaj propriu. Din setările formularului am optat pentru varianta care 

„amestecă” întrebările reuşind astfel să reduc din intenţia elevilor de a-şi transmite răspunsurile între ei. 
Mai mult de atât, chestionarul se aplică doar elevilor din clasa mea şi poate fi completat doar dacă elevul 
este logat pe contul creat de şcoală. Chestionarul poate fi trimis doar o singură dată. Elevul îşi poate vedea 
nota imediat şi poate primi o copie a răspunsurilor oferite. 

 
Chiar dacă acest tip de evaluare nu poate înlocui evaluarea „pe hârtie”, trecând peste dezavantajele 

instrumentului mă bucur că formularul realizează automat interpretări la nivel de clasă, la nivel de întrebare, 
la nivel individual oferind o evidenţă clară a datelor prin diferite diagrame şi statistici. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdic8RPdt6FnvSPDC4MWfZzEd9GAq18R6Mc-

2_okWBtAENDtA/viewform?usp=sf_link  

629

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdic8RPdt6FnvSPDC4MWfZzEd9GAq18R6Mc-2_okWBtAENDtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdic8RPdt6FnvSPDC4MWfZzEd9GAq18R6Mc-2_okWBtAENDtA/viewform?usp=sf_link


 
EVALUARE LA MATEMATICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. OPRIȘ BRIȘCAN MARIA, 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,C-TIN BRÂNCUȘI” ORADEA 
 
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. 
Și noi profesorii de matematică care cautăm modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 

rețelelor de socializare în sarcini și evaluare avem 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 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,etc. 

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

Evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. Învățarea nu e 
chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai trimis 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 3 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. 

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. 

La matematică 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. 

Este mai greu pentru probele scrise teste, extemporale,teste grilă care se pot da în direct prin limitarea 
timpului, alocat lucrării , programarea lor la anumite intervale orare; 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. 

 
BIBLIOGRAFIE :www.edu.ro-predarea în online 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: OPRIȘ LAVINIA-ANCA 

G.P.P. ”ALBA CA ZAPADA”, BAILE FELIX 
 
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. 

Pentru preșcolari, învățământul on-line se poate face doar cu ajutorul părinților, iar cele mai populare 
aplicații sunt Whatsapp sau Facebook Messenger.  

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de 
resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Zoom și Google Meet (cu 
sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

2. 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 alternative folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass 
și ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 
formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri care se pot 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. 

Cu un mod de folosire simplu, rapid și modern, Zoom este aplicația care acoperă mai multe nevoi în 
ceea ce privește comunicarea eficientă. De la conferințe web, mesagerie, expediere de fișiere, Zoom poate 
fi folosită și pentru desfășurarea lecțiilor în format digital pentru școala online, cu participarea a până la 
500 de persoane, în versiunea gratuită. Astfel, Zoom te va ajuta să creezi o sală de cursuri virtuală, unde 
profesorii și elevii pot interacționa online, iar în felul acesta pot colabora pentru a-și duce acțiunile la bun 
sfârșit. Platforma aplicației permite efectuarea de apeluri video de grup de pe PC, laptop, smartphone sau 
tabletă, prin folosirea chat-ului, care împarte ecranul între fereastra profesorului și utilizarea unei table 
virtuale interactive.  

Pentru a folosi aplicația Zoom nu ai nevoie de cont, ci trebuie doar să accesezi link-ul pe care îl 
primești din partea colegului/prietenului/profesorului de școală și să descarci aplicația pe mobil ori pe 
laptop/calculator, iar ulterior să te conectezi cu un microfon și/sau webcam.  

Google Meet - Aceasta este o aplicație din suita Google (for Education sau Enterprise) care se poate 
accesa doar dacă aveți un cont de organizație (școală sau companie, de tip @educred.ro etc.). 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 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. 

Resurse și lecții gata de accesat 
-Resurse gratuite pentru învățământul preșcolar și primar pe Twinkl România (planificări, 

prezentări, activități descrise pas cu pas, fișe etc.). 
-Digitaliada cu resurse pentru învățământul primar și gimnazial: proiectul susținut de Fundația 

Orange a adunat și premiat sute de materiale - lecții, teste, planificări și prezentări create de profesori din 
toată țara care se pot descărca direct, selectând disciplina, clasa sau nivelul de dificultate. 

-Îndreptar digital - un program gratuit creat de Asociația TechSoup pentru învățători care vor să își 
ajute elevii să transforme folosirea aplicațiilor digitale mobile în oportunități de învățare, cu resurse exerciții 
azate pe utilizarea unor aplicații mobile gratuite. 

Instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 
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https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources
https://www.digitaliada.ro/econtinut
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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.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. 

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. 

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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
2. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

CATEVA ASPECTE DESPRE EVALUAREA ON-LINE 
 

OPRISOR MARIUTA-ELENA 
INVATAMANT PRESCOLAR 

 
Omul cat traieste invata este o zicala pe care o intalnim cel mai des in zilele noaste. Acum, ca 

traim niste vremuri care ne indeamna sa ne perfectionam in a utiliza cat mai mult platformele 
educationale online, vin cu un articol despre cum se poate face evaluarea online, ce metode si strategii 
se pot aplica in realizarea acesteia. 

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către prescolari. Ppredarea 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 . 

 

 
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 e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta atât EDUCATOAREA 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? 
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. 
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 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 practice… doar dacă au 
aplicabilitate în mediul electronic. De exemplu, săptămâna viitoare vom avea probe de competențe și 
rezolvare de probleme cu prescolarii grupei micii, in cadrul activitati se trimit parintilor link-urile 
filmuletelor sau chiar un playlist Youtube dedicat. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de 
management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către educator, iar, dacă 
vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) se poate filma prezentarea acestora și se pot posta on-
line .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 
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managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune.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. 

Metode de realizare  
 
 Evaluare initiala 
• harta conceptuală; 
• investigaţia; 
• chestionarul; 
• testele. 

 
 Evaluarea formativă: 
• observare curentă a comportamentului şcolar al elevului; 
• fişe de lucru; 
• examinări orale; 
• tehnica 3-2-1; 
• metode R.A.I.; 
• probe de autoevaluare. 

 Evaluarea sumativă: 
• examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice); 
• portofoliul; 
•  proiectul. 

Asadar, prin utilizarea platformelor educationale pentru transmiterea informatiilor, cu siguranta 
putem evalua toate sarcinile date de cadrul didactic, lucru de succes pentru cresterea randamentului scolar. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
GRĂDINIȚA NR. 1 GLOGOVA, JUD. GORJ 

PROF. OPRIȘOR MIHAELA 
 
,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății. ” (George Washington Carver) 
 
Educația este foarte importantă deoarece deschide mintea și joacă un rol vital în societate. De cele 

mai multe ori, educația are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor. Cu toate acestea, perioada prin care 
trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită. 

 Deși un subiect destul de controversat, ,,Școala de acasă", consider că în vremurile actuale trebuie 
totuși să ne obișnuim și cu acest concept. Nu spune nimeni că este ușor să adaptezi munca din grădiniță 
activității online, însă nu este nici imposibil. Nevoia te învață întotdeauna să găsești soluții. Trebuie să 
recunoaștem că în ceea ce privește învățarea online în învățământul preșcolar, aportul adus de părinți este 
uriaș. Fără dumnealor, copiii de Nivel I nu ar putea duce sarcinile la bun sfârșit.  

 Să nu uităm și de mijloacele electronice necesare bunei desfășurări a lecției (telefonul, tableta, 
laptopul, etc.), care, din păcate, nu își fac simțită prezența în orice familie. Dar și aici s-au găsit soluții, prin 
ghidurile concepute special pentru cei care nu au acces la tehnologie. Munca și implicarea în aceste condiții 
este una asiduă, atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea părinților. Această pandemie ne-a unit 
cumva, ne-a făcut să ne implicăm mai mult, să păstrăm o colaborare vie și transparentă cu copiii, cu părinții. 
Acum, poate că și unii părinți înțeleg cât este de importantă colaborarea grădiniță-familie. Întotdeauna avem 
nevoie unii de ceilalți, avem nevoie să ne cunoaștem, să comunicăm, doar așa vom alege împreună cele mai 
bune metode de abordare a celor mici. Eu cred că atunci când vine vorba de școală, trebuie să privim în 
sens larg...educația pentru o viață. Nu ne putem dezice de exemplele țărilor europene sau a altor țări când 
vine vorba de școala. Orice exemplu bun și demn de urmat trebuie analizat și adaptat situațiilor țării noastre. 
Trebuie să învățăm să nu ne mai fie teamă de schimbare și să o privim ca pe o continuă evoluție. Ne uităm 
cu plăcere când vedem cum arată școlile din afara țării atunci când participăm la proiecte educaționale 
intenaționale și ne-am dori și noi să putem avea astfel de condiții, ca în țările vestice. Cadrele didactice 
trebuie să fie întotdeauna pregătite pentru schimbare, deoarece ca să fii un dascăl bun ai nevoie de vocație. 
Această vocație, dacă o ai, nu te va lăsa niciodată să rămâi în urmă. În cazul meu, am observat și beneficii 
ale școlii online și am început să îi înțeleg mai bine pe părinții care deși munceau din greu, chiar și în vreme 
de pandemie, niciodată nu s-au plâns și au lucrat alături de noi în toate temele propuse. Pentru o apropiere, 
chiar și la distanță, am considerat că este foarte important ca cei mici să mă vadă, chiar și cei care nu aveau 
cum să intre pe platforma online, din cauza programului de lucru al părinților. Astfel, m-am înregistrat 
citind povești și poezii, am făcut filmulețe video în care îi încurajez, îi fac să mă simtă aproape. Am ținut 
legătura telefonic cu o bună parte din părinți, care au avut nevoie de mici sfaturi. Deși îmi este foarte dor 
de cei mici, nu îmi pierd speranța că din toamnă lucrurile vor reveni la normal. Cu alte cuvinte, întotdeauna 
avem câteceva de învățat din experiențele vieții, nu trebuie să ne dăm niciodată bătuți, trebuie să fim mereu 
pregătiți pentru schimbare, să îi luam drept exemplu întotdeauna pe cei mai buni, să fim apropiați față de 
învățăcei și față de părinții acestora, să nu ne dăm bătuți și să trăim tot timpul cu speranța că TOTUL VA 
FI BINE !  
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MODALITĂŢI DE EVALUARE ON LINE 

 
PROF. OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA, 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 
DROBETA TURNU SEVERIN, 

MEHEDINȚI 
 
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. 

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. 
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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. 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: 

 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 
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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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EVALUAREA ONLINE CU AJUTORUL PLATFORMELOR DE INVAȚARE 

 
PROF. INV. PRIMAR, OPRIȚOIU CORINA DACIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA 
 
 Știm cu toții că există numeroase aplicații și platforme gratuite care ne pot ajuta în activitatea online 

sau blended cu elevii. Totuși, nu este nevoie să le cunoaștem pe toate, ci doar pe acelea care servesc la 
dezvoltarea competențelor și atingerea obiectivelor de învățare pentru clasa la care predăm. Fiecare 
clasă e unică, de aceea avem libertatea de a alege ce se potrivește pentru elevii cu care lucrăm.  

 Odată cu trecerea în scenariul roșu, am fost nevoită atât eu cât și colegii mei să ne adaptăm metodele 
de predare și metodele de evaluare. În acest sens, am participat la o serie de instruiri personale pentru a 
putea face față acestor noi provocări. Unul din cursurile foarte utile pe care le-am parcurs a fost și cel de la 
Îndreptar digital, pe care de altfel, încă nu l-am finalizat. Am găsit acolo o mulțime de idei care mă ajută 
să îmi concep și să desfășor activitățile în mediul online cât mai eficient și cât mai atractiv pentru elevii 
clasei mele. Astfel, o modalitate de evaluare a conținuturilor este utilizarea platformei Edpuzzle. M-am 
oprit asupra acestei aplicații deoarece am folosit-o recent la evaluarea unei lecturi suplimentare pe care le-
am dat-o elevilor săptămâna trecută: „Sărăcuțul”, de Emil Gârleanu. 

 Edpuzzle este o platformă accesibilă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de 
învățare, sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pentru conținutul video. 

 Mulțumită acestei platforme, EdPuzzle, se pot folosi conținuturi video din mai multe surse: platforme 
consacrate, creații ale altor profesori - chiar din România - sau care se pot crea special pentru elevii cu care 
lucrați. Toate aceste materiale video pot fi editate tocmai pentru a verifica înțelegerea conținuturilor, pentru 
a explica suplimentar sau pentru a evalua cunoștințele elevilor.  

 După ce mi-am făcut cont pe platforma Edpuzzle, am lucrat la primul meu material pentru evaluarea 
atractivă a cunoștințelor care vizau lectura „Sărăcuțul”, de Emil Gârleanu. Voi prezenta etapele parcurse în 
materialul de mai jos:  

1. Se încarcă materialul video pe platforma Edpuzzle (filmulețul cu lectura „Sărăcuțul”); 
2. Se selectează minutul la care să apară întrebarea potrivită fragmentului deja lecturat. 
3. Se scrie fiecare întrebare (care poate fi cu răspuns deschis, cu răspunsuri multiple sau poate fi o 

simplă etichetă pe care se postează un îndemn pentru cititori). 
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 Ceea ce este interesant este faptul că platforma permite trimiterea materialului tuturor elevilor dintr-

o clasă. Aceștia primesc un e-mail de informare, deschid aplicația cu ajutorul unui cod pe care profesorul 
îl trimite acestora, vizionează filmulețul video și rezolvă sarcinile primite prin intermediul lui.  

 Este o metodă rapidă și eficientă de evaluare online pe care o recomand tuturor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: OPROIU VASILICA-ADINA 

LICEUL TEOLOGIC TG-JIU 
 
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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E-LEARNING SI INVATAMANTUL TRADITIONAL 
 

PROF. ORBULESCU FIT PATRICIA VICTORIA 
COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU TIMISOARA 

 
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.  

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 
materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. 

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. 

Pot spune că în primele zile de predat online entuziasmul a fost foarte mare și la elevi, și la profesori. 
Dar acum, după zile în care stă multe ore pe zi online s-a instalat oboseala. ”Experiența este inedită până la 
urmă, pentru că am ajuns să fac lucruri pe care până acum nu le-am mai făcut” 

Clasa este acum un mediu virtual de învăţare, iar aceasta nu mai este determinata de timp şi spaţiu. 
Lecţiile on-line pot prezenta acelaşi conţinut şi pot fi dezbătute la fel ca şi lecţiile “convenţionale”. 
Avantajul este însă faptul că aceste lecţii pot fi accesate oricând şi oriunde. În condiţiile unei motivaţii 
suficiente, orice elev care are acces la un calculator poate obţine o educaţie cel puţin egală cu unul care 
beneficiază de un program tradiţional. 

Învăţământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje faţă de învăţământul tradiţional. 
Elevii îşi pot alege domeniile de cunoaştere, îşi pot urmări propriile interese şi pot accesa informaţiile la 
propriul nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii 
pot accelera procesul de învăţare sau îl pot încetini. De asemenea acest tip de învăţare permite atât elevilor 
cât şi profesorilor să interacţioneze într-o comunitate on-line fără a fi prezenţi în acelaşi loc sau timp. 

Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informaţii 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. În mediul 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 afara. 
Ei nu trebuie sa concureze cu extravertiţii din punct de vedere emoţional, care tind să domine sala de clasa 
într-un timp relativ scurt. 

Acest tip de învăţământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri 
externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio şi video în clasa sa virtuală.  

Fără îndoială accesul factorilor implicaţi în activitatea educaţională la resursele web cresc calitatea 
procesului de învăţământ. Internetul este aproape indispensabil atât pentru elevi cât si pentru profesori. 
Acesta îmbunătăţeşte procesul de predare-învăţare, ajută la transmiterea informaţiilor de către profesori şi 
la asimilarea acestora de către elevi. 

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 
• a se informa, documenta şi extrage informaţii utile dezvoltării lor profesionale 
• a declanşa desfăşurarea unor activităţi/aplicaţii 
• a crea o biblioteca on-line, etc. 
Putem spune despre aceste instrumente că au un rol foarte important pentru cadrele didacatice, acestea 

având posibilitatea să: coordoneze o conferinţă, un proiect sau un colocviu, să realizeze prezentări, să 
gestioneze documentele unei clase/ grupe, să creeze un spaţiu de dezbateri şi discuţii pentru membrii unei 
clase/ grup sau să colecteze date. 

Deţi învăţământul prin intermediul resursele web prezintă numeroase avantaje faţă de învăţământul 
tradiţional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este 
evident faptul că numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune, iar odată cu aceştia şi calitatea 
învăţământului creşte. Putem remarca deasemenea valenţele benefice pe care internetul le are în predarea, 
învăţarea sau evaluarea disciplinelor şcolare şi faptul că nu mai există multe domenii în care resursele web 
să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente.  

Învăţământul de tip e-learning câştigă teren în faţa celui tradiţional, iar elevii aproape că asociază 
internetul cu un veritabil profesor. 
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 REALIZAREA SI APLICAREA UNOR INSTRUMENTE DE EVALUARE A 

ACTIVITATII ONLINE 
 

PROF. INV. PRESC. OSMAN CONSTANȚA CARMEN 
 GRAD. P.P. „FLOAREA- SOARELUI” RESITA 

  
Atât pentru copii cât și pentru educatori, on-line-ul, în general, învățarea la distanță, în speță, este o 

provocare! Dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță 
cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ.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 .In procesul instructiv-educativ, evaluarea are un rol 
esential intrucat constituie o modalitate obiectiva de punere in evidenta a progresului si randamentului 
scolar impunanduse astfel realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, 
valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui prescolar. 

Planificare on-line /cadre didactice: Osman Constanta Carmen 
Saptamana: 02.06.2020 – 05.06.2020/Tema anuala de studiu: Evaluare finală/Tema 

saptamanala: „Uite, ce-am învățat!” 
 

N
r. 
C
rt 

PERIOADA GRUPA DISCIPLINA  SUBIECTUL/TEMA TIPUL 
ACTIVIT
ĂȚII 
ONLINE 

TIMP 
ALOC
AT 

 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
MARȚI 
02.06.2020 
 

 
 
 
 
 
 
Mijlocie 

ALA 1- Știință „Anotimpurile” 
https://wordwall.net/ro/resource/242
4883/anotimpuri 
https://wordwall.net/ro/resource/170
5713/anotimpuri 

 
 
 
 
 
Grupul 
privat de 
WhatsApp 
al grupei 

 
 
 
 
 
 
5 
ORE/ 
cadru 
didacti
c 

ADE: 
DS - Activitate 
matematică 
DEC - Educație 
muzicală 

 
,,Micul matematician!” – fișă 
„Karaoke”  
https://www.youtube.com/watch?v=
WYVLWRNszuc 

ALA 2 - Joc de mişcare: ,,Cursa anotimpurilor” 
ALA – Nisip si apa ,,,Castelele anotimpurilor” 
ADE  
DS – Activitate 
matematică 
 
DEC - Educație 
muzicală 

Joc „Cautam locul cifrei”  
 
,,Recunoaste cantecelul” 
 

Activitate metodică (Studiu individual/pregătirea 
materialului didactic necesar pentru 
desfășurarea online a activităților.) 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
MIERCURI 
03.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
Mijlocie 

ALAMatematică/Manipu
lative 

Puzzle „Peisaj de toamnă/iarnă”  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=p
lay&pid=3bc7eeb89e06 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=p
lay&pid=0cf42e55fd78 
 

 
 
 
 
 
 
Grupul 
privat de 
WhatsApp 
al grupei 

 
 
 
 
 
 
5 
ORE/ 
cadru 
didacti
c 

ADE: 
DLC  
 
DEC – Educație plastică 

 
,,Rime adunate din anotimpurile 
invatate”-poezii 
 ,,Pictează ce iti place!” 

ALA 2 – Divertisment 
 

,,Ne distram cu Gasca Zurli” 

ALA : Construcții 
 

,,Livada in cele patru anotimpuri!” 
(seminte, betisoare) 
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ADE:DLC:  
 
DEC – Educație plastică 

 „Continuă poezia”” – joc concurs 
 
Desen ,,Îmi place să desenez…” 

Activitate metodică (Studiu individual/pregătirea 
materialului didactic necesar pentru 
desfășurarea online a activităților.) 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
JOI 
04.06.2020 

 
 
 
 
 
Mijlocie 

ALA 1 –Joc de rol 
 

 ,,De-a bucatarii”, ,,De-a politistii” 
 

 
 
 
Grupul 
privat de 
WhatsApp 
al grupei 
 
 
 
 

 
 
5 
ORE/ 
cadru 
didacti
c 
 
 
 
 
 

ADE:DOS- activitate 
gospodareasca 

,,Cel mai copios mic dejun”—
concurs on-line 

ALA 2- Joc distractiv ,,Ghici ce vreau sa fiu?” 
ALA – Arta ,,Casele micilor constructori au 

culori vesele” 
ADE:DOS-  ,,Pregatim mapele cu lucrari”-

elemente de activitate casnica 
Activitate metodică (Studiu individual/pregătirea 

materialului didactic necesar pentru 
desfășurarea online a activităților.) 

 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
Vineri 
05.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
Mijlocie 

ALA1 Alfabetizare ,,Ghiceste cine este” –mijl. de 
transport  
https://wordwall.net/ro/resource/255
7677/ghicitori-mijloace-de-transport 

 
 
 
 
 
Grupul 
privat de 
WhatsApp 
al grupei 

 
 
 
 
 
5 
ORE/ 
cadru 
didacti
c 

 ADE: Domeniul 
Psihomotric 

,,Sport de acasă” 
https://www.youtube.com/watch?v=
H5X1fMAPm7k 

ALA 2 – Jocuri 
distractive: 
 

,,Trenul năzdrăvan”, „Statuile” 

ALA : Stiinta 
 

,,Unde circula?” joc 
https://wordwall.net/ro/resource/237
4682/ mijloace-de-transport 

ADE: Domeniul 
Psihomotric 

,,Sport în casă!” 
https://www.youtube.com/watch?v=
ShSE1FUVRvI 

Activitate metodică (Studiu 
individual/pregătireamaterialului 
didactic necesarpentrudesfășurarea 
online a activităților.) 
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 PE SCURT DESPRE EVALUAREA ONLINE 

 

 PROFESOR INV. PRIMAR OANCE GEORGIANA  
 

 În fața unei situații noi, a unui context ce ne-a privat și încă ne privează de contactul fizic cu elevii 

noștrii, de mângâierea blândă pe cap sau de mișcarea aprobatoare din cap, ne rămâne, totuși, zâmbetul. 

Zâmbetul pe care elevii îl pot vedea online. Chiar dacă la început a fost mai greu, am cercetat, ne-am 

documentat, am descoperit, am participat la cursuri (tot online) și am reușit să facem activitatea noastră 

plăcută și online.  

 Astfel, din martie și până acum, am experimentat diverse metode, tehnici, aplicații, platforme care 

să mă ajute în predarea online.  

 Având elevi mici (clasa a II-a), pentru evaluarea formativă, foarte util a fost pentru mine Jamboardul, 

pe care elevii îl utilizează acum cu mare ușurință, fie scriind, fie lipind postit-uri, inclusive lucrând în 

perechi (3-4 elevi pe o foaie). De altfel, le place să scrie și în chat, să spună acolo păreri, idei, soluții. 

 Pentru evaluările sumative am folosit mai ales Google Forms și liveworksheets.  

 Am apelat, mai des decât înainte, la proiecte pe care elevii și le-au prezentat unii altora, exersând în 

același timp și comptetențe ca vorbitul în public, structurarea ideilor, competențe digitale (word, 

powerpoint, paint, ChatterKid).  

 Bineînțeles că evaluarea orală rămâne de bază în acest context, întrucât implicarea este absolut 

esențială și trebuie să creăm o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă, să îi lăsăm să 

comunice deschis, să capete curaj și încredere. 

 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. 

 

 Nu se poate spune, în acest context, care instrument/ aplicație/ platform este cea mai bună. Important 

este să căutăm în continuare, să nu ne fie teamă să aplicăm mereu lucruri noi, să îi lăsăm pe elevi să 

exploreze, să învățăm de la ei.  
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STRATEGII TRADIȚIONALE ȘI MODERNE ÎN EVALUAREA ONLINE 

 
OBOGEANU RAMONA MARIA  

 GPP OSTROVENI 1, RM VÂLCEA 
 
 Încă de la începutul lunii martie a acestui an ne-am dat seama că procesul instructiv-educativ așa 

cum îl știam noi va suferi schimbări majore. Școlile s-au închis și actorii implicați în procesul de învățământ 
s-au trezit în fața unei provocări copleșitoare. 

 În acel moment cadrele didactice au avut de ales între a da bir cu fugiții sau a se înarma cu aptitudini, 
cunoștințe și abilități noi, potrivite noii realități. 

 Am ales a doua variantă și astfel o întreagă categorie profesională s-a întors pe băncile școlii virtuale, 
cu un caiețel de notițe, în stil tradițional, lângă calculator și am urmărit sute de ore de tutoriale și webinarii 
despre cum să adaptăm un întreg proces de predare – învățare – evaluare la rigorile impuse de pandemie. 

 Evaluarea este componentă a procesului de învățământ ce constă în colectarea și interpretarea acelor 
informații despre fiecare copil care indică ce și cât din informațiile transmise au fost însușite de către copil. 
Evaluarea nu este doar pentru a indica gradul de absorbție al informației ci ajută cadrul didactic în 
proiectarea activităților următoare respectând ritmul propriu al fiecărui copil; ajută cadrul didactic să aleagă 
strategiile de predare eficiente și potrivite acelui grup de copii. În clasa fizică, lângă copii, sunt o multitudine 
de metode, tehnici și instrumente de evaluare: fisele de lucru, discuții, proiecte, lucrări artistice, joc cu scop 
evaluativ și poate cel mai important și relevant: Observația. Dar atunci când internetul este singura opțiune, 
ai crede că strategiile de predare-învățare și implicit evaluare sunt limitate, însă, la o căutare amănunțită, 
descoperim o întreagă varietate de aplicații ce vin în ajutorul cadrelor didactice, copiilor și părinților și sunt 
potrivite și pentru învățământul preșcolar, cum ar fi: 

• Liveworksheet.com 
• Learning apps.com 
• Wordwall.net 
• Jigsawplanet.com 
• Blabberize.com 
• Spiral.ac 
• Prezi.com 
• Storyjumper.com 
• Bookcreator.com 
 Acestea sunt doar o parte din multitudinea de aplicații ce sunt gratis (cel puțin meniul de bază care 

este suficient pentru nivel preșcolar) â și ușor de folosit atât de către cadrul didactic cât și de către copii. În 
continuare voi prezenta câteva aplicații ce ne sunt dragi în activitatea de predare-învățare-evaluare în sistem 
online și care au fost folosite ca sistem pentru evaluare a activităților instructiv-educative. 

 În primul rînd trebuie să menționez aplicația www.wordwall.net. Este cea mai versatilă și ofertantă 
pentru copiii de grădiniță. O singură activitate poate fi transformată în zeci de variante de joc. Poate fi un 
joc de atenție, un labirint, un joc de memorie și așa mai departe. Creezi fișierul utilizând forma dorită și 
apoi se trimite link-ul către copil. Copiii rezolvă sarcina iar feedback-ul este instant, aplicația afișază 
rezultatul pe loc și îl trimite și către cadrul didactic. Jocurile realizate în această aplicație sunt excelente atât 
pentru a fi folosite în evaluare (indiferent de forma ei) cât și ca mijloc de predare-învățare sau chiar ca o 
modalitate de captare a atenției. Exemplu: https://wordwall.net/play/6286/932/143 

 O altă aplicație utilă și atractivă este www.jigsawplanet.com practic cu jutorul acestei aplicații iei orice 
imagine din laptop care se potrivește temei din planificarea săptămânală și o transformi în puzzle. Poți alege dintre o 
multitudine de modele ale pieselor de puzzle precum si diferite complexități (usor, mediu, dificil). Aceeași imagine 
poate fi “jucată” în mai multe moduri, în funcție de dorința fiecărui copil. 

Exemplu: 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jigsawplanet.com%2F%3Frc%3Dplay%26pid%3D3a536
76dbaaa%26fbclid%3DIwAR0AISC8AE12McnVYyhK-JRWOe6Mzq7RqEwB9VEX5H-
4msrzZ6Eqs2_XSBc&h=AT035ctC3cpSxKvsDUsgMZKNQ3Jjk5Sx8T1mUpu4Ojc0ixjCh7Sf2dml991mTUR7Lm
ro2nRLkKp32obpUITmsKd3b3S8ckd5miipENlSAMssZgQbuqF0-qY4i90QE1hJNE36ONW3EUgQfEFqdw 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jigsawplanet.com%2F%3Frc%3Dplay%26pid%3D3a53676dbaaa%26fbclid%3DIwAR0AISC8AE12McnVYyhK-JRWOe6Mzq7RqEwB9VEX5H-4msrzZ6Eqs2_XSBc&h=AT035ctC3cpSxKvsDUsgMZKNQ3Jjk5Sx8T1mUpu4Ojc0ixjCh7Sf2dml991mTUR7Lmro2nRLkKp32obpUITmsKd3b3S8ckd5miipENlSAMssZgQbuqF0-qY4i90QE1hJNE36ONW3EUgQfEFqdw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jigsawplanet.com%2F%3Frc%3Dplay%26pid%3D3a53676dbaaa%26fbclid%3DIwAR0AISC8AE12McnVYyhK-JRWOe6Mzq7RqEwB9VEX5H-4msrzZ6Eqs2_XSBc&h=AT035ctC3cpSxKvsDUsgMZKNQ3Jjk5Sx8T1mUpu4Ojc0ixjCh7Sf2dml991mTUR7Lmro2nRLkKp32obpUITmsKd3b3S8ckd5miipENlSAMssZgQbuqF0-qY4i90QE1hJNE36ONW3EUgQfEFqdw


 În ceea ce privește evaluarea sumativă, ce va fi folosită la finalul unui proiect tematic sau a semestrului am 
ales www.bookcreator.com Pozele trimise de fiecare copilaș se vor regăsi la finalul proiectului într-o carte virtuală 
ce va prezenta felul în care au lucrat copiii pe perioada aleasă. Acest book va fi oferit în format virtual fiecărui copil 
și vor avea sarcina și ocazia de a observa atât progresul propriu cât și al colegilor de clasă.  

 Sunt convinsă că fiecare dintre noi găsește utile aceste aplicații în procesul instructiv-educativ, și chiar de ne 
vom întoarce în mediul fizic din grădiniță, multe dintre aceste metode online își vor găsi locul printre metodele 
traditionale de evaluare. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
 PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: OLAR ANA DANIELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA  
 
 Învățământul online 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. 

 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. 

 
 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, este de părere 
doamna Loredana Bănică, consilierul școlar de la I.P.S.B. 
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EVALUAREA LA CLASA CU KAHOOT 

 
OLARU CARMEN ALINA 

 LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU ROSETTI”, VIDRA, ILFOV 
 
 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă.  
 Kahoot! este o aplicaţie lansată în anul 2013 în Norvegia, care cunoaşte o largă utilizare în 

învăţământ. Prin această aplicaţie se pot crea şi administra teste cu un număr mai mare sau mai mic de 
itemi. Avantajul acestor teste online este că oferă feedback imediat, elevii putând ști instantaneu dacă au 
răspuns sau nu corect și care este răspunsul corect. Folosirea ei 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. Acesta poate aduce acel plus de vitalitate şi energie 
pe care ni le dorim din partea elevilor, cu un minim de instrucţiuni din partea profesorului. Alte beneficii 
pe care le aduce procesului instructiv-educativ sunt: reducerea stresului și a blocajelor de comunicare din 
partea elevilor, dezvoltarea atenției și a perspicacității, a spiritului de echipă și a cooperării între aceștia. 

Aplicaţia le permite să folosească 
telefoanele mobile pentru a răspunde. 
Profesorul lansează testul pe tablă, iar elevii 
răspund la întrebări pe telefoanele mobile. 
Întrebările sunt proiectate pe tablă, fiecare 
variantă de răspuns având asociate o culoare 
şi o figură geometrică. Pe telefoanele mobile, 
elevii selectează culoarea şi figura 
geometrică corespunzătoare răspunsului 
corect. 

Faptul că oferă un feedback prompt, îi permite profesorului să adapteze sarcinile de învăţare în aşa 
fel încât acestea să corespundă nivelului de pregătire şi intereselor elevilor. În plus, 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 lucru face aplicaţia deosebit de utilă atât în 
evaluarea elevilor, cât şi în iniţierea unor măsuri de remediere, pornind de la feed-back-ul oferit. 

Pentru desfăsurarea în condiții optime și pentru înțelegerea întrebărilor, în clasă trebuie să existe 
conexiune la internet și un videoproiector pe care elevii să vadă întrebările, chiar dacă le au și pe telefonul 
lor.  

 O îmbinare echilibrată a metodelor tradiționale cu metodele moderne și cu tehnologia de astăzi poate 
fi "rețeta" de succes pentru reușita școlară a elevilor, pentru convingerea lor că învățarea este cea mai bună 
soluție pentru viitor. 

Utilizarea aplicației Kahoot în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut și relaxat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*www.Kahoot.com 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR: OLARU GABRIEL - AUREL 

UNITATEA DE INVAȚAMANT: LICEUL TEHNOLOGIC ”DOBROGEA”, 
CASTELU 

 
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 într-

un mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să înlocuiască evaluarea clasică, adică testul pe hârtie sau 
evaluarea orală cu un document electronic. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei în evaluare au la dispoziție o sumedenie de 
variante, 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 
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 prin intermediul tehnologiei 
le este permis elevilor să iși exprime creativitatea. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII ONLINE 
 

ȘCOALA: ,,PROF. PAUL BANICA” TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA 
 PROF. ÎNV. PRIMAR OLARU RALUCA- GEORGIANA 

 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. În opinia lui Alain Kerland evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări 
cheie: 

• Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
• În raport cu ce (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? 
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. 
Prin intermediul platformelor și aplicațiilor disponibile online, putem utiliza diverse tehnologii în 

predare și evaluare. De remarcat faptul că tehnologiile sunt instrumente pe care trebuie să le utilizăm cu 
atenție și în mod adecvat. În contextul actual, cadrul didactic trebuie să găsească modalități de a înlocui 
evaluarea tradițională cu un document electronic, să caute soluții pentru a-i sprijini pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect - Ca şi în cazul altor metode moderne de evaluare, şi 
în cazul proiectului este important să avem în vedere vârsta elevilor, motivaţia acestora pentru un anumit 
domeniu de cunoaştere, varietatea experienţelor de învăţare pe care elevii le-au acumulat în timp, rezistenţa 
acestora la efort. Elevii pot să aleagă atunci când este vorba de conceperea propriului proiect, ceea ce le 
permite să-şi urmărească interesele şi să-şi manifeste curiozitatea. Astfel elevii devin mai implicaţi în 
procesul de învăţare atunci când au posibilitatea de a analiza, de a cerceta și descoperi singuri informații, 
situații care se aseamănă cu cele din viaţa reală. 

Alte modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și 
evaluare: 

– 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. Temele elevilor pot fi corectate și se poate 
oferi feedback fiecărui copil. 

– Google Jamboard reprezintă o modalitate de a vizualiza 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. Se pot evalua 
într-un timp scurt mai mulți elevi, la finalul testului punctajul se afișează automat și se pot vizualiza 
răspunsurile greșite și rezultatele corecte (în funcție de setări). 

– Kahoot – Această opțiune are multe beneficii didactice: eficientizează activităţile, îmbunătăţeşte 
comunicarea elev-elev şi elev-profesor, sporeşte atractivitatea noţiunilor predate etc. Pentru toate acestea 
este nevoie însă de implicare, de creativitate în realizarea materialelor didactice şi de o dozare adecvată a 
utilizării acestor resurse. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
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LearningApp- este o aplicație care poate fi ingrată ușor în procesul de educație și de evaluare. 
Exercițiile (Apps) se pot alcătui relativ simplu, urmând instrucțiunile de pe site. Există numeroase modele 
care facilitează crearea acestora într-un timp relativ scurt. 

 Este benefic să încurajăm cadrele didactice și elevii să utilizeze cât mai multe instrumente pentru a-
l găsi pe cel care li se potrivește cel mai bine. Implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie 
să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Cea mai bună dovadă a calității educaționale o reprezintă produsele elevilor, iar creativitatea, pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi, reprezintă un alt aspect pozitiv. 
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PROGRAME DE TESTARE ȘI EXAMINARE ONLINE 

 
OMER FERIHAL 

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA 
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 

 CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
 
La fel ca în multe sectoare, au fost dezvoltate multe aplicații și programe online care facilitează 

operațiunile desfășurate în sectorul educațional și pot fi utilizate atât de instituțiile de învățământ, cât și de 
elevi. Au fost realizate diferite programe de testare și examinare online. Elevii din instituția de 
învățământ se pot conecta la sistem și pot rezolva întrebările online pregătite anterior și își pot verifica 
greșelile. În același timp, profesorii pot pregăti cu ușurință teste, examene și întrebări online datorită acestor 
programe.  

Utilizarea imaginilor video si suporturilor audio in întrebări. De exemplu: o întrebare de matematică 
poate fi pusă pe un grafic/tabel/imagine. Sau o întrebare poate fi pusă printr-un fișier audio (în acest caz, 
candidatul ascultă întrebarea). Opțiunile pot fi un fișier audio sau o imagine.  

 Gruparea întrebărilor. Pot fi adresate mai multe întrebări pe un singur suport (audio, video, imagine 
sau text). De exemplu: mai multe întrebări pot fi puse dintr-un anumit text sau multe întrebări pot fi adresate 
unei piese de ascultare date audio sau video. 

 Fluxul de întrebări. Întrebările pot să apară pe ecran una câte una. Nu poate exista întoarcere la 
întrebări. De ce este așa? Dacă nu se iau măsurile de precauție necesare, securitatea testării poate fi ușor 
pusă în pericol. Una dintre cele mai frecvente situații este când mai multe persoane susțin același examen 
împreună. Întrebările nu ar trebui să se întoarcă înapoi, deoarece, se poate lucra în grup, văzând mai întâi 
toate întrebările și împărtășind răspunsurile. În plus, dacă este posibil să se meargă înainte și înapoi la 
întrebări, deoarece nu există o limită de timp bazată pe întrebări, elevul are șansa de a beneficia de informații 
de la alte persoane și resurse în timp ce rezolvă întrebarea. 

 Management integrat al timpului. Deoarece fiecare întrebare poate avea propria limită de timp, și 
testul poate avea propria limită de timp. Limita de timp a întrebărilor și limita de timp pentru test sunt 
independente una de cealaltă. De ce este necesară gestionarea timpului alocat întrebărilor? Răspunsurile la 
multe întrebări pot fi găsite online sau în consultare cu terți. Prin urmare, poate fi necesar să se solicite 
elevului să răspundă direct după ce a citit întrebarea. În special pentru întrebările bazate pe cunoștințe, se 
recomandă o limită de timp. Dacă în loc de o gestionare a timpului bazată pe întrebări, este stabilită doar o 
limită de timp pentru test, elevul poate să nu răspundă la câteva întrebări, dar poate obține un rezultat de 
succes obținând sprijin din surse terțe pentru multe întrebări. Dacă testul nu are o limită de timp, elevul 
poate petrece la fel de mult timp pentru fiecare întrebare. Cu toate acestea, elevilor ar trebui să li se solicite 
să avanseze mai rapid. De exemplu, într-un test cu 10 întrebări, poate fi stabilită o limită de timp de 1 minut 
pentru fiecare întrebare, pe de altă parte, dacă se determină o limită de timp de 7 minute pentru totalul 
testului, numai cei mai rapizi pot răspunde la toate întrebările. 

Tipuri de întrebări. În întrebările cu alegere multiplă, elevul poate alege mai multe opțiuni. Dacă pot 
fi selectate mai multe opțiuni, efectul fiecărei opțiuni asupra punctajului total poate fi determinat la rate 
diferite. De exemplu: să presupunem că 2 opțiuni sunt corecte într-o întrebare. Opțiunile corecte sunt 
opțiunile A și D. El poate obține 60% puncte din întrebare când marchează A, 40% puncte dacă marchează 
B și 100% puncte dacă le marchează pe amândouă. Alt exemplu: unele opțiuni pot primi puncte negative. 
Într-o întrebare există 2 opțiuni corecte: A și E. Pentru opțiunile greșite (B, C și D), se poate defini un scor 
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negativ. În acest fel, dacă alege toate opțiunile, nu va obține puncte complete. Dacă marchează o opțiune 
corectă și una greșită, poate câștiga puncte dintr-o opțiune și poate pierde din cealaltă. 

 În întrebările cu răspunsuri multiple, ordinea poate fi sortată automat aleatoriu pentru fiecare elev. 
În acest caz, valoarea din opțiunea A pentru un elev poate fi inclusă în opțiunea C (sau o altă opțiune 
aleatorie) pentru celălalt elev. 

 Ordinea întrebărilor poate fi aleatorie pentru fiecare elev. În acest caz, fiecare elev va rezolva 
întrebările într-o ordine diferită. Cu alte cuvinte, ordinea întrebărilor către fiecare elev va fi diferită. 

 Fiecare întrebare sau grup de întrebări poate primi un punctaj diferit. Unele întrebări pot fi mai 
valoroase sau mai lipsite de valoare decât altele. 

 Măsurarea bazată pe planul de testare. Planul de testare poate fi conceput împărțind mai întâi testul 
în secțiuni principale, apoi în subsecțiuni și în final în comportamentele care trebuie măsurate. În acest caz, 
când întrebările sunt plasate în planul de testare, succesul elevului în diferite secțiuni și subsecțiuni este 
automat măsurat și raportat. Modul în care fiecare secțiune și/sau subsecțiune vor fi reflectate în rezultatul 
total al testului poate fi stabilit separat. De exemplu: un test poate fi împărțit în 3 părți principale: 1) 
Matematică, 2) Marketing, 3) Cunoștințe medicale. Subsecțiunile pot fi adăugate ulterior la aceste secțiuni. 
De exemplu, putem împărți secțiunea Matematică în următoarele subsecțiuni: 1) Citirea graficelor din tabel, 
2) Funcționare, 3) Rezolvarea problemelor. După pregătirea planului de testare, întrebările sunt plasate în 
conformitate cu planul de testare și rezultatele testului sunt obținute conform planului de testare. De 
exemplu, se poate afla că elevul a obținut 40% succes în matematică, 60% succes în marketing și 45% 
succes în total. 

 Examinare paralelă/echivalentă/alternativă/Metodă de testare. În cazul în care întrebările sunt 
schimbate pentru fiecare elev, în special la testele colective, faptul că întrebările sunt fixate poate pune în 
pericol securitatea evaluării. Când întrebările sunt fixate, elevii își pot spune întrebările reciproc sau le pot 
posta pe internet. În astfel de cazuri, ar trebui adresate întrebări diferite fiecărui elev pentru o testare sigură. 
Cea mai valabilă metodă pentru aceasta este forma paralelă (formă echivalentă sau formă alternativă) 
test/metodă de testare în care întrebările sunt schimbate în conformitate cu planul de testare. 

Conform acestei metode, se pregătește mai întâi un plan de testare și câte întrebări din ce secțiune și 
subsecțiuni vor fi determinate pentru fiecare elev. Apoi, în fiecare subsecțiune, sunt definite întrebări 
alternative paralele-echivalente-pentru comportamentul care trebuie măsurat. Cu această metodă, fiecărui 
elev i se adresează un număr egal de întrebări din aceeași secțiune și subsecțiuni, cu dificultăți egale, dar 
diferite. De exemplu: să presupunem că 10 seturi de întrebări în formă paralelă sunt pregătite conform unui 
plan de test pregătit. În acest caz, doar 10% din întrebările către elevul A vor fi ridicate și pentru elevul B. 
Acest raport scade și mai mult atunci când numărul de seturi de întrebări paralele/echivalente/alternative 
este crescut. 

 Control de acces flexibil și detaliat. Deoarece majoritatea platformelor de testare și examinare online 
nu pot oferi un control de acces flexibil și detaliat, fluxurile de lucru sunt întrerupte și procesele pot fi 
sabotate. Când se invită elevi pentru teste, se pot alege strategii diferite în situații diferite.  

Definirea unui cod de acces unic pentru test, transmiterea acestui cod către un public larg sau 
publicarea în anunțurile profesorului: în acest caz, este definit un singur cod de acces pentru a intra în test 
și se determină o limită de utilizare pentru acest cod de acces. De exemplu, cu un singur cod definit pentru 
1000 de utilizări, 1000 de elevi pot introduce testul introducând codul. De exemplu, această metodă poate 
fi utilizată în situații în care nu știți încă pe cine veți invita la test. Puteți posta codul pe pagina de postare 
și puteți solicita elevilor să susțină testul. În acest caz, nu este nevoie să invitați pe nimeni. Procesul continuă 
automat. După ce codul de acces a fost utilizat până la limita specificată, acesta își pierde dreptul de acces. 

Definirea unui cod de acces unic și unic pentru fiecare elev: în acest caz, fiecare cod va permite doar 
o dată pentru a susține testul. Același cod nu poate fi folosit a doua oară. Puteți potrivi elevii și codurile de 
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acces, sau acest lucru se poate face automat pe platforma. De exemplu, pe platforma de testare puteți crea 
200 de coduri de acces diferite cu un singur clic și apoi potrivi automat 150 de adrese de e-mail cu aceste 
coduri de acces. Dacă codul nu este utilizat, puteți schimba codul sau potrivi o altă persoană cu același cod. 

Deschiderea accesului de testare numai la adrese de e-mail predeterminate: în acest caz, puteți 
introduce adresele de e-mail ale persoanelor pe care vă așteptați să le efectuați și să împiedicați altcineva 
decât aceste adrese de e-mail să efectueze testul. 

Împiedicarea efectuării testului înainte de o anumită zi și oră: în acest caz, setați o zi/oră de pornire 
pentru a susține testul. Înainte de această zi/oră, elevii nu vor putea susține testul. 

Împiedicarea efectuării testului după o anumită zi și oră: după ce ați invitat elevii la un test, puteți 
specifica că testul trebuie susținut până la o anumită zi și oră și puteți împiedica efectuarea testului după 
trecerea acestei zile și ore. 

 Supravegherea camerei web. În timp ce elevul este invitat la test, este selectată opțiunea ca acesta să 
fie monitorizat cu camera web. În acest caz, se menționează în invitația trimisă că trebuie să aibă o cameră 
web. Când elevul vine la pagina testului, el face mai întâi testul camerei web, apoi poate începe testul.  

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, 
important este să ne dorim să le folosim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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EVALUAREA ONLINE 
 

 PROF. INV. PRIMAR ONCIOIU VIORICA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,CAROL AL II-LEA’’-DIOȘTI, DOLJ 

 
 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 sauprofesorilor.  

 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.  

 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.  

 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 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 . 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, 
dezbateri,portofolii, examene 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 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR: ONEȚ MARCELA 

 GPN ALBAC- LTTM ALBAC 
 
 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.  

 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. 

 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, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul 
grupei.  
  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ONIȚA MĂDĂLINA 

 
E ceva ce nu știu 
Dar se presupune că ar trebui să știu. 
Nu știu ce nu știu, 
Dar ar trebui să știu 
Și mă simt prost 
Nu numai pentru că nu știu 
Ci și pentru că nu știu ce nu știu. 
 
Așadar, mă prefac că știu. 
Dar mă scoate din fire 
Că nu știu ce trebuie să mă prefac că știu. 
Deci mă prefac că știu totul. 
 
Mi se pare că tu știi ce ar trebui să știu eu. 
Dar nu poți să-mi spui ce anume 
Pentru că nu știi ce știu. 
 
S-ar putea să știi ce nu știu eu 
Dar nu și că nu știu. 
Iar eu nu știu să-ți spun. 
Va trebui deci să-mi spui. 
(TOTUL, R. D. Laing, „Noduri”) 
 
EVALUAREA este actul didactic complex integrat întregului proces de învățământ care asigură 

evidențierea calității și cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul, performanțele și eficiența 
acestora la un moment dat – în mod curent, periodic și final, oferind soluții de perfecționare a actului de 
predare-învățare. 

 
Suspendarea cursurilor în sistemul de învățământul din România și trecerea la formula de învățare 

online au fost determinate de declararea pandemiei de COVID-19 și de măsurile impuse, în acest context, 
de hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ale Guvernului României, de 
decretele Președintelui României și de o serie de ordine de ministru necesare pentru detalierea 
respectivelor măsuri. 

Astfel, sistemul de învățământ românesc a trebuit să se adapteze noilor provocări generate de 
pandemia de COVID-19. În același timp, profesorii s-au confruntat cu o grămadă de probleme, deoarece 
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nu au fost pregătiți în acest sens. Așadar, dacă predarea s-a realizat prin platformele și aplicațiile disponibile, 
evaluarea a fost mai greu de pus în online deoarece provocarea profesorilor este să se îndepărteze de 
noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a foii de hârtie cu un document 
electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 

Copiilor din grupa mea (mică-mijlocie) le plac evaluările bazate pe proiect, cu utilizarea media, 
deoarece le pun la dispoziție o grămadă de opțiuni. De cele mai multe ori le ofer libertatea ca la finalul unei 
săptămâni, de exemplu pe tema „Vitamine din legume” să facă un proiect pe această temă, fără a preciza 
altceva. De cele mai multe ori aleg să facă machete, să deseneze, să picteze ... ceea ce îmi place maxim e 
că fiecare alege ce dorește, iar prin felul acesta își dezvoltă creativitatea și imaginația (e de la sine înțeles 
faptul că părinții sunt stâlpii de susținere în ceea ce privește activitatea online în învățământul preșcolar). 
Bineînțeles că nu pierd din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doresc să îmi arate 
copiii că știu? Ce anume au învățat să facă? Ce lucruri noi au aflat și au făcut? Etc.  

O altă metodă folosită de mine, pe lângă cea a proiectului care la grădiniță capătă un sens diferit, este 
metoda testului rapid (aplicabil pe telefon/tabletă/calculator) în care copiii aud întrebarea, iar pe ecran le 
apar mai multe variante de răspuns sub formă de imagini/iconițe, iar ei trebuie să selecteze imaginea 
corecta. Ex.: Care dintre cele două fructe este de toamnă? Măr/banană (ei vor selecta imaginea în care apare 
mărul). 

Ca și instrumente de evaluare, am folosit platforma ZOOM și aplicațiile SKYPE, WHATSAPP și 
FACEBOOK. Cel mai bine ne descurcăm cu Facebook deoarece acolo postez activitățile, iar copiii le fac 
când au timp părinții. Intrăm foarte des si pe platforme deoarece contactul vizual este mult mai important 
și are un impact mai mare asupra copiilor. Mai folosesc foarte mult și YOUTUBE, unde găsesc o mulțime 
de videoclipuri educative și interesante, pe care copiii le găsesc tare atractive.  

Închei cu un citat anonim: Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi a 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, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII IN INVAȚAMANTUL ONLINE  

BENEFICII/DEZAVANTAJE ALE UTILIZARII APLICAȚIEI GOOGLE 
FORMS, IN CREAREA TESTELOR GRILA UTILIZATE IN EVALUARE 

 
PROF. ONIU AIDA,  

COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA 
 
“De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi.” 
(Constantin Noica, “Carte de înţelepciune”,” Îndrumător pentru tineri” (1993) 
 Meseria de profesor este considerată ca oferind prestigiu și satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul 

dintre motivele de bază în alegerea acestei profesiuni. Astfel, în acest context, profesorul este cel care 
„reprezintă" pedagogia și, în același timp este cel cel care o folosește folosește. Acesta trebuie să fie perfect 
conştient de acest rol, fiind de fapt baza relației „profesor-elev". Cadru didactic simte că are menirea pentru 
o sarcină deosebită, cu totul “specială”, în faţa fiecărui actor, beneficiar al educației, mai ales atunci când 
acesta prezintă probleme. El ştie că fiecare disciplină de studiu cu particularitățile ei (al căreia el este 
mesager pentru elevii săi) face parte integrantă dintr-un domeniu major al cunoașterii. 

 Plecând de la această premisă, în existenţa sa ca om si ca profesor deopotrivă, are forţa, siguranţa dar 
și conştiinţa unei mari responsabilităţi, aceea al unei parți din educație, formându-se o convieţuire zilnică, 
stabilind o relaţie intimă între el si clasa sa. Acesta acompaniază clasa, constată dezvoltarea fiecărui dintre 
elevii săi. Astfel se realizează contactul continuu, făcând din el (sau ea) o figură de maximă importanță din 
viaţa copilului: profesorul „meu" sau profesoara „mea" devin tot atât de importanţi ca şi părinţii. Predându-
şi/evaluându-și materia, acesta poate să-şi atingă scopul/ obiectivul sub diverse perspective, descoperind 
vocaţiile şi slăbiciunile elevilor. 

 Este cunoscut faptul că și evaluarea face parte integrantă din procesul educației, fiind o etapă 
necesară în evoluția și progresul elevilor. În acest sens, și în contextul educațional impus, odată cu trecerea 
la un învățământ digitalizat, profesorii trebuie să se adapteze la utilizarea unor tehnici, metode moderne de 
evaluare. Profesorii trebuie să utilizeze lecții online, care în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat 
de împrejurări(contextul pandemic)triste, sunt totuși o provocare pentru cele mai multe dintre cadrele 
didactice, obișnuite să-și desfășoare lecțiile clasice în sala de clasă.  

 Astfel, se impune și găsirea unor modalități, tehnici de evaluare în sistemul online sau în 
învățământul digitalizat. Mai mult de atât, se pune problema aplicabilității acestor metode și tehnici de 
evaluare, adaptată și stilului claselor de elevi, dar și conformă cu obiectivele evaluării, propuse de fiecare 
cadru didactic. 

 Întrebarea este însă cum se pot aplica aceste tehnici de evaluare, în așa fel încât, evaluarea să fie 
corectă, obiectivă, în condițiile în care este evident că până acum nici profesorii, nici elevii nu au fost 
pregătiți pentru un învățământ online? Căci, niște filme scurte pe Youtube și câteva informații de pe diverse 
tutoriale și platforme reprezintă în mod cert prea, puțin pentru majoritatea cadrelor didactice, încă 
nefamiliarizate cu tehnologia de ultimă generație. 

 În acest context, apare necesitatea cursurilor de formare pentru cadrele didactice. De altfel, de-a 
lungul anilor, profesorul va trebui să se dezvolte, în caz contrar el va deveni obositor/plictisitor pentru clasă. 
Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. Profesorii, instituțiile 
și actorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie lăsați în urmă. Indiferent 
dacă cadrele didactice privesc pozitiv sau negativ preluarea tehnologiei în clasă, se pare că este o dezvoltare 
a învățării care nu poate fi oprită.  

 În timp ce sunt nevoite să-și crească, să-și sporească utilizarea tehnologiei în mediul educațional, 
profesorii trebuie ca după procesul predării noilor conținuturi, să utilizeze și noi metode/tehnici de evaluare, 
obiective, corecte și în favoarea elevilor, tocmai pentru a-i încuraja în procesul învățării continue. 

 Importanţa unei bune educaţii( și educația online) şi, deci, a unui bun cadru didactic a fost din 
totdeauna o premisă de bază a învățământului şi, în afară de rare cazuri, a fost recunoscută de toată lumea. 
De asemenea, la fel de evident este faptul că educaţia primită în copilărie poate lăsa urme adânci pentru 
viaţa de mai târziu a individului. Pentru toate acestea, se cer o serie de calităţi ale profesorului. Se pare că, 
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printre ele se poate enumera și abilitatea de a evalua corect, de a nu face diferențe între elevi, de a nu avea 
preferinţe şi simpatii nedrepte. Profesorul trebuie să caute să-i promoveze pe toţi la fel, îndeosebi pe cei 
care au mai mare nevoie de ajutorul său, sau au lacune în cunoștiințe, şi căutând să descopere ce este mai 
bun din fiecare. De aceea, el trebuie să încerce să-şi educe/evalueze elevii nu doar prin instrucţie/teste, ci 
şi prin dezvoltarea propriilor lor dispoziţii sociale, abilităţi şi înclinaţii. Esenţa unui bun profesor constă și 
în voinţa de desăvârşire. 

 Evaluarea, înțeleasă ca totalitatea activităților prin care se colectează, se organizează și interpretează 
datele obținute în urma unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării este un act didactic complex integrat în întregului proces de învățământ. 
Evaluarea este de fapt măsurarea rezultatelor predării/învățării, adică determinarea măsurii în care 
obiectivele instruirii au fost atinse. 

 În contextul educațional digitalizat și a unui învățământ online și tehnicile de evaluare utilizate de 
cadrele didactice au trebuit adaptate claselor de elevi și stilurilor de învățare ale acestora. Utilizarea 
diferitelor platforme educaționale, în mod unitar la nivelul școlilor, uneori a ușurat evaluarea atât pentru 
profesori cât și pentru elevi. 

Aplicațiile Google pentru educație oferă un pachet de servicii de bază disponibile gratuit pentru orice 
școală. Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care pot îmbunătății procesele 
de predare- învățare – evaluare și colaborare în școli prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică 
și administartivă. 

 Utilizarea platformei Google Clasroom în școli se pare că a ușurat, simplificat pentru unii utilizatori 
evaluarea elevilor, dar, deopotrivă pentru alții a îngreunat munca lor. Aplicațiile de la Google permit și 
elaborarea unor instrumente de măsurare a cunoștiințelor elevilor. Cea mai utilizată este Google Forms, 
care permite crearea unor teste/ chestionare de evaluare/măsurare a cunoștiințelor elevilor dintr-un anumit 
domeniu/materie sau unitate de învățare a unei discipline școlare.  

 Dintre beneficiile/avantajele aplicației Forms de la Google și despre testele grilă pe care le putem 
elabora cu această aplicație putem enumera: necesită abilități digitale minime din partea elevilor, corectarea 
este extrem de rapidă, feedback-ul pentru elevi este imediat, prin afișarea punctajului, are un grad mare de 
atractivitate pentru elevi, prin repetiție se asigură o învățare eficientă, se asigură un ambient plăcut și 
competitiv pentru elevi, formularul Google realizează interpretare grafică a fiecărui item din test, pe foaia 
de calcul tabelară, similară cu cea din Excel se colectează toate răspunsurile, având o evidență clară a 
nivelului fiecărui elev.  

 Desigur, se pot evidenția și dezavantaje în utilizarea și crearea testelor grilă utilizând aplicația 
Forms de la Google. Dintre acestea enumerăm: putem utiliza cu precădere itemi obiectivi, pentru sporirea 
acurateții în evaluare, nu toți elevii dețin un smartphone, nu toși elevii au acces la internet, sau nu 
beneficiază de date mobile, elevii pot trișa uneori în rezolvarea testelor. 

 Pentru profesori avantajele sunt mari, deoarece utilizarea smartphone-urilor este în asentimentul 
generației digitale, ceea ce atrage elevii în actul didactic, facilitându-le înțelegerea și și fixarea noilor 
cunoștiințe. De altfel, noile tehnologii trebuie înțelese în epoca actuală, îndreptată excesiv spre digitalizare 
și învățământ online ca aliați în lupta pentru o educație corectă, ca aliați ai actului didactic.Ca dezavantaj, 
mai putem enumera faptul că asemenea teste grilă, ca instrumente de evaluare moderne nu pot evalua itemii 
semiobiectivi și itemii subiectivi cu acuretețe, așa cum realiza evaluarea clasică, pe hârtie. 

 Instrumentele Google pentru educație sunt recomandate de profesori ca fiind dintre cele mai bune 
aplicații pentru colaborare și feedback, putând fi folosite la clasă împreună cu alte instrumente digitale de 
predare-învățare- evaluare și transformând actul educațional într-o experiență interesantă, atractivă. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning. Litera Internaţional, 

2007  
RESURSE WEB:  
1. www.lemill.net (repozitoriu de obiecte educaţionale şi mediu pentru crearea testelor online) 
2. https://rosioru.ro/2019/12/14/10-pasi-pentru-crearea-unui-test-pe-smartphone-sau-tableta-
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII  

APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII 
EVALUAREA CU PADLET 

 
P. Î. P. ONOFREI CORNELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 GALAȚI 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, care 
evidențiază corelaţiile sistemice dintre predare-învăţare-evaluare.  

Evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor de predare-învăţare, dar în acelaşi 
timp ne oferă date concludente despre corectitudinea stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care 
acestea se regăsesc în rezultatele şcolare. 

Când vorbim despre evaluarea digitală, provocările sunt mai mari, deoarece nu mai avem elevul față-
în-față și nu știm dacă feedback-ul pe care i-l dăm este constructiv și nici dacă a rezolvat sarcinile de lucru 
cu forțele proprii. Pentru a răspunde acestor provocări, evaluarea online, atât cea formativă, cât și cea 
sumativă necesită acordarea unei atenții deosebite în proiectare. Cadrul didactic trebuie să creeze materiale 
educaționale cu conținut interactiv, iar acestea este imperios necesar să fie de calitate și să ofere informații 
despre progresul elevilor.  

Metodele activ-participative sunt cele mai în măsură să solicite plenar, dar şi să valorifice maximal 
şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine 
la şcoală. Specific acestor metode este faptul că pot stimula şi dezvolta învăţarea prin cooperare, facilitând 
astfel comunicarea, relaţionarea, colaborarea şi sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau 
pentru explorarea unor teme noi, care duc la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă. 
Una dintre aceste metode, folosite cu succes la orice clasă din ciclul primar, este „Turul galeriei”. 

Această metodă poate fi utilizată și în învățământul online, putând fi pusă în aplicare cu ajutorul 
aplicației Padlet. Așadar, prin ”Turul galeriei virtuale” evaluarea colegilor și a muncii în echipă se 
realizează cu Padlet, un instrument digital utilizat în educație pentru realizarea de aviziere online. Acestea 
pot fi colaborative: elevii pot încărca teme pe avizierul creat de profesor, pot aprecia temele colegilor sau 
pot realiza aviziere virtuale multimedia, în echipă, pentru a demonstra o idee, pentru a susține o prezentare, 
pentru a indica și comenta resurse relevante pe o temă dată etc. 

Avantajul acestei aplicații este că e gratuită, simplu de utilizat, dă posibilitatea protejării cu parolă a 
avizierului, este colaborativă – permite postarea de către elevi, permite feedback de diverse tipuri pentru 
fiecare postare.  

De asemenea, Padlet permite elevilor să co-creeze proiecte, materiale și sarcini de lucru pentru 
diverse discipline. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare prezintă câteva caracteristici importante: se 
evaluează frecvent performanţa fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în 
numele grupului, iar rezultatul se comunică atât elevului cât şi grupului din care face parte, are loc o 
interacţiune directă deoarece elevii se ajută unii pe alţii încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică 
celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, are loc procesarea în grup – elevii au nevoie de 
momente pentru a vedea cât de bine şi-au atins scopurile şi cât de eficienţi au fost în grup. Învăţătorul 
monitorizează în permanenţă activitatea de învăţare a grupurilor, le oferă feed-back (lor şi întregii clase), 
intervine şi corectează eventualele confuzii sau răspunsuri incomplete. Fiecare grup de elevi îşi alege sau 
primeşte o anumită temă din subiectul propus, sau toate grupurile au aceeaşi temă. După expunerea 
produselor obţinute, fiecare grup examinează cu atenţie produsele celorlalte grupe, se discută şi, eventual, 
se notează comentariile, neclarităţile, întrebările care vor fi adresate celorlalte grupe. 

Toate adnotările se completează într-un Padlet, adică pe o foaie de lucru. După turul virtual al galeriei, 
fiecare grup răspunde la întrebările celorlalţi şi clarifică unele aspecte solicitate de colegi, apoi îşi 
reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte. În acest mod, prin feed-back-ul oferit de 
colegi, are loc învăţarea şi consolidarea unor cunoştinţe, se valorizează produsul activităţii în grup şi se 
descoperă soluţii alternative la aceeaşi problemă sau la acelaşi tip de sarcină. Atmosfera din clasa virtuală, 
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ca și din cea fizică, trebuie să le permită elevilor să gândească critic. Astfel, ajung să înţeleagă că atunci 
când investesc suficientă energie în învăţare şi se implică în mod activ, procesul devine agreabil şi dă 
naştere unui sentiment de împlinire. Elevii trebuie să creadă că opiniile lor au valoare, pentru că o 
comunitate a învăţării îi îmbogăţeşte pe toţi membrii ei. 

Ca orice metodă, utilizarea unui Padlet aduce avantaje, dar și dezavantaje. 
Avantaje: adaptare la nivelul elevilor, rapiditate în interpretare, formare și dezvoltare de competențe 

IT, facilitează învățarea unii de la alții, monitorizarea momentului în care s-a realizat rezolvarea. 
 Dezavantaje: atribuire de răspunsuri la întâmplare, în grabă, sau elevi care nu au telefon performant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1980, pag. 75; pag.60; 
2. Stanciu, Mihai, Didactica postmodernă. Fundamente teoretice, Editura Universităţii Suceava, 

2003, pag. 189 

665



 
 STRATEGII DE PREDARE-EVALUARE INTERACTIVĂ 

 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR OPREA ANDREEA ELENA 
  

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.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 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. 
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.  

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.  

În continuare voi prezenta două metode moderne utilizate la clasă pentru ca activităţile să fie cât mai 
interactive : 

Copacul ideilor 
Tehnica numită “copacul ideilor” presupune munca în grup.Este o metodă grafică în care cuvântul 

cheie este scris într-un dreptunghi la baza paginii, înpartea centrală.De la acest dreptunghi se ramifică 
asemenea crengilor unui copac toate cunoștințele evocate.Această forma de activitate în grup este 
avantajoasă deoarece le propune elevilor o nouă forma de organizare și sistematizare a cunoștintelor. 

Cubul 
Este o strategie care facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de vedere.Metoda poate fi 

folosită în orice moment al lecției.Oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta competențele necesare unor 
abordări complexe.Poate fi folosită cu orice tip de subiect sau orice grupă de vârstă.Pe feţele unui cub sunt 
scrise cuvintele: Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează.Elevii sunt împărţiţi în 
şase grupe, fiecare grupă examinând tema pusă în discuţie, din perspectiva unei cerinţe de pe o faţă a 
cubului. Participarea la completarea fișei comune va fi dirijată de profesor, care tebuie să încurajeze 
implicarea tuturor elevilor din grupurile constituite.La finalul exercițiului se va comenta și se va completa 
întreaga structură cu explicațiile de rigoare.  

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. 

666



 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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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

PENTRU PREȘCOLARI 
 

 INSTIT. EDUC. OPREA ILEANA 
 GRĂDINIȚA CU P.N. PRICHINDEL, COM. CUZA VODĂ, JUD. GALAȚI 

 
 La învățământul preșcolar, în mediul rural ,pentru desfășurarea activităților online, s-a folosit grupul 

de messenger . Copiii au fost in permanență supravegheați de părinți, iar rezultatul activitășilor 
(fotografii,clip video) au fost postate pe grupul de messenger . Au fost distribuite pe grupul de messenger 
teme conform planificării , folosind diverse resurse educaționale  

(pinterest, youtoube, internet explorer,etc). Copiii au putut viziona povești , cântece, diferite 
informații ,curiozități, etc.Deoarece părinții nu dispuneau de imprimantă pentru realizarea de fișe , 
preșcolarii au folosit obiecte pe care le aveau în casă (boabe de grâu, boabe de fasole, pietricele, etc). Spre 
exemplu ,la activitatea de matematică, pentru formarea șirului crescător și descrescător s-au folosit boabe 
de fasole, paste făinoase. Ca urmare a schimbării radicale a desfășurării activităților, la nivelul 
învățământului preșcolar au existat numeroase riscuri : 

-preșcolarii nu au abilitatea de folosire a internetului, ei depind în permanență de părinte/frate, soră , 
efectuarea temelor în functie de timpul disponibil al acestuia, fiind mereu ajutat de unul din membrii 
familiei; 

-nu toți părinții dispun de dispozitive cu softuri actualizate-folosirea echipamentului personal mai 
puțin performant; 

- explicațiile nu sunt întotdeauna făcute de cadrul didactic direct către preșcolar , părintele fiind un 
intermediar în actul învățării; 

-apariția disconfortului în cazul copiilor/părinților, ce pot apărea în urma activităților online; 
-mai mulți frați care folosesc același dispozitiv; 
-în contextul în care preșcolarul nu mai are educatoarea lângă el, riscul preșcolarului de a nu înțelege 

sau de a lucra greșit și ca acest procent să crească este mult mai mare; 
-creștere fără precedent a timpului petrecut în fața calculatorului; 
-lipsa contactului direct cu colegii; 
-limitarea la spațiul propriei case și la ecrane; 
-nivelul competențelor de tehnologie informațională a părinților; 
-în cazul nesupravegherii copiilor există riscul întâlnirii persoanelor necunoscute, folosirea excesivă 

a telefonului, vizionarea conținuturilor neadecvate, adăugarea persoanelor necunoscute pe rețea, etc. 
-copii care au avut internet, dar care au participat rar din diverse motive: fie părintele nu a fost 

interestat , a considerat că nu e important, dispozitivul i s-a stricat, etc. 
 Consider că este o mare diferență între activitatea de învățare la clasă față în față, și cea care are loc 

în spațiile virtuale. Proiectarea activităților online este diferită, moficarea modului de pregătire și prezentare 
aleasă este diferit, timpul petrecut în fața calculatorului fiind mult mai mare și obositor decât atunci când 
desfășor fizic activitatea la grupă cu preșcolarii . Profesorii trebuie să fie instruiți, să urmeze cursuri și 
aplicații practice pentru realizarea acestor activități. Consider că educația online este o formă 
complementară a educației directe, în sala de clasă. Educația online reprezintă un suport în procesul de 
educație și instruire, iar utilizarea ei trebuie făcută cu precauție și responsabilitate. Pentru ciclul preșcolar, 
școala online nu este o soluție bună, ea poate avea efecte dăunătoare pentru copii, în sensul periclitării bunei 
lor dezvoltări psiho-sociale și intelectuale. Educația se face direct cu educatoarea, relația copil-educatoare, 
fiind mult mai mult decât comunicarea, educatoarea fiind un model pentru copil, ocrotitor al acestuia. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR PREȘCOLAR: ÖRDÖG ROZÁLIA-EDIT 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COVASNA 
 
CE ESTE EVALUAREA? 
Pentru a analiza corect procesul de predare – învăţare – evaluare, aşa cum menţionează Ioan Radu în 

lucrarea „Didactica modernă”, trebuie ca analistul procesului să răspundă la următoarele cinci întrebări: 
Cum se organizează secvenţele de predare? Ce anume trebuie să înveţe copilul? De ce învaţă el? Cum 
învaţă? Cât anume învaţă?  

Primele două întrebări se referă la actul de predare, cea de-a treia la cauzele activităţii de învăţare, 
întrebarea a patra priveşte modul de dirijare a activităţilor, dar şi procesul intern al învăţării, iar ultima 
întrebare se referă la reglajul activităţii de însuşire a cunoştinţelor şi deprinderilor  

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.  

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.  

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.  

INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
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. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 
competențelor, s-a demonstrat că scoala ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale 
realității, să trezească emoții și atitudini într-un context valoric. 

Pentru majoritatea, însă, școala online, chiar de la începutul pandemiei, a fost un moment dificil, care 
a provocat tensiune și frustrare, venită pe neașteptate. La debutul pandemiei au avut puține cunoștințe, 
resurse și instrumente digitale pentru a se adapta la învățământul online. Cadrele didactice au depus un efort 
mare, pentru a studia și a utiliza noi tehnologii de învățare în condițiile învățării de la distanță. Pe perioada 
carantinei, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, 
fiind o adevărată provocare 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 trimitea 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.  

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 (față-în-față) nu se putea 
realiza online, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 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, 
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Google Classroom, Moodle; Messenger/Viber/WatsUp; YouTube; video înregistrat; Skype; Email; Blog; 
Facebook live; WhatsApp, Discord, Teste interactive, etc.  

Treptat cadrele didactice, care au mobilizat copii și părinții și s-au adaptat condițiilor reale au venit 
cu propuneri constructive de organizare interactivă a învățării de la distanță. Cadrele didactice au început 
să se implice în diverse activități de învățare, webinarii, schimb online de bune practice, au studiat noi 
modalități de organizare interactivă a învățării de la distanță. La acestea, se adaugă instrumente și aplicații 
online pentru diferite activități: de proiectare-(Padlet, Issuu, Sutori) , învățare-( Learningapps, Wordwall, 
Jingsawplanet), evaluare-(Quizizz - este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot 
realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari.) 

Majoritatea cadrelor didactice și-au exprimat opinia că foarte importante sunt abilitățile de adaptare 
la nou, manifestând creativitate și originalitate. 

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 copii noștri ca parteneri, cu care colaborăm pentru 
a atinge un obiectiv, putem face asta implicându-i în proiectarea și implementarea procesului de evaluare. 
Există o serie de modalități prin care le putem cere feedback, în timpul activităților online.  

Unele instrumente și metode sunt potrivite pentru verificarea dobândirii de cunoștințe (fișe de lucru, 
jocuri interactive, aplicatii).  

Educatoarele încearcă să dezvolte un sistem care să măsoare eficiența activităților didactice, să-l 
îmbunătățească permanent, bazându-se pe rezultate și pe feedback. Pentru acesta întăresc legătura cu 
colegii, copiii, părinții procesează feedbackurile și proiectează activitățile de predare-învățare-evaluare în 
mod corect.  
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PREDAREA ȘI EVALUAREA ON-LINE A ELEVILOR 

 

PROF. MARIA ORHEAN VRANCEANU 

 COLEGIUL “ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI 
 

Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o 

soluţie firească la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. 

 Profesorii sunt actorii-cheie în consolidarea şi promovarea noului mediu digital în şcoli. Este vital ca 

România să aibă profesori bine instruiţi, capabili să includă TIC în învăţământ într-un mod care să conducă 

la trecerea de la vechea la noua paradigmă de învăţare care este mai centrată pe elev decât înainte. 

Exemple de instrumente TIC utilizate la clasă: 

- Prezentări power point și prezi 

- Publicații 

- Bloguri 

Avantajele utilizării TIC: 

- Stimularea gândirii logice și a imaginației 

- Dezvoltarea culturii vizuale 

- Asigurarea unui feed-back permanent 

- Ajută elevii cu deficiențe să se integreze în procesul educațional. 

 Utilizarea calculatorului și a Internetului permit o înțelegere mai bună a materiei într-un timp mai 

scurt. În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevii pot să se autoevalueze. Se pot realiza 

sinteze, recapitulări animate care să conducă la înțelegerea mai rapidă a informațiilor esențiale. 

 Integrarea resurselor TIC în educație duc la o creștere a performanțelor școlare.  

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. 

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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Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet. 

ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 

creează conturi gratuite pentru profesori (Elevilor și părinților acestora le trimiteți link-ul. Pe white board 

se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări pe ecran. Se pot crea camere secundare pentru 

elevi pentru a încuraja munca în grupuri mici ( Breakout rooms). 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. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, și opțiunea de meet care anterior 

a fost doar plătită. 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 accepta până la 100 

participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom. 

Sarcina oricărui profesor este de a forma elevilor săi abilităţi de utilizare independentă a cunoştinţelor, 

a deprinderilor dobândite la ore şi a-i motiva pentru autoinstruirea continuă. Ca rezultat al procesului de 

instruire, în mod ideal, elevul este cel care trebuie să fie capabil să-şi fixeze obiectivele, să înveţe, să aplice 

şi să-şi evalueze propriile performanţe, fără supervizarea profesorului. 

În concluzie se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere 

a performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE- METODE ȘI TEHNICI 

 
PROF. OTILIA ȚĂRANU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU PIRU”, MĂRGINENI, BACĂU  
 
Disciplina „Limba şi literatura română” ocupă un loc special în evantaiul de discipline propuse 

elevului în învăţământul obligatoriu, în măsura în care studierea acestuia presupune, la nivelurile gimnazial- 
acoperirea a cel puţin patru ore -săptămânal, completate, în cazul ofertei școlare specifice, de o oră alocată 
disciplinei opționale.  

Statutul special al disciplinei vine şi din complexitatea finalităţilor pe care aceasta le impune, fiind 
totodată modul esenţial de raportare a elevului la ideea de identitate naţională, dar asigură în acelaşi timp 
dobândirea cunoştinţelor la celelalte materii de studiu, fiind necesară astfel adaptarea continuă a 
conţiunutului materiei în sine faţă de dinamica procesului educativ.  

 „Complexitatea şi dinamismul acestei materii se reflectă în modalităşile diferite de organizare 
aconţinuturilor, structuri ce pot influenţa, la rândul lor, desenul subdomeniilor didacticii.” 28 

Studiul literaturii, la orice nivel, va presupune întotdeauna aplecarea elevului şi a profesorului asupra 
textului, precum şi generarea de deprinderi de interpretare a acestui text. Tehnologiile prezentului presupun, 
astfel, abordări cu o bază conceptuală nouă, completând alstfel modalităţile tradiţionale de lucru, şi nu 
excluzându-le pe acestea. Studierea literaturii este importantă din două motive esenţiale: în primul rând, 
plasează elevul şi existenţa acestuia într-un cadru cultural, atât din punct de vedere spaţial, cât şi temporal, 
iar cu ajutorul ficţiunii identificăm ce nu putem găsi în istorie şi în alte ştiinţe: sensul intim al vieţii, conflicte 
şi confuzii, bucurii şi temeri, toate transpuse sub masca narării.  

Schimbările din domeniul tehnologic, din ce în ce mai accelerate, precum şi creşterea volumului de 
informaţie, în special în actaulul context sanitar, presupun ca şcoala să pregătească nu numai generaţia 
tânără, cât şi pe cea adultă, care se află în faţa clasei. Astfel, cel puţin la nivel preuniversitar, profesorul şi 
clasa se află în faţa unei provocări unice, fiind părtaşi atât la benneficiile, cât şi la responsabilităţile aduse 
de noile tehnologii.  

Luând în considerare cele trei dimensiuni ale actului educational- predarea, învățarea și evaluarea, 
vom lua ăn disuție ultimul termen, care ridică cele mai mari provocări. 

Astfel, în activitatea la clasă, lucrul cu elevul trebuie regândit, re-așezat, re-configurat, dacă ne 
gândim numai la cele trei înțelesuri ale evaluării diactice: măsurare-apreciere-decizie/notare. Evident, 
trecerea în sistemul online a acestui demers evaluativ presupune ca atât profesorul, cât și întreg sistemul 
educațional angrenat, să asigure cele trei caracteristici esențiale: aceea de a fi continuă, completă și corectă. 

Dacă în cazul predării și învățării putem enumera o multitudine de plicații, precum Skype, Zoom, 
Google Meet, Microsoft Teams, edmodo, chiar Youtube-pentru difuzarea de materiale, dar și site-uri 
specializate, de profil, precum și pagini personale, dedicate disciplinei, în cazul evaluării, lista se reduce 
rapid la câteva aplicații cu adevărat eficiente. În cazul școlii la care activez a fost ales pachetul G Suite - de 
departe un sistem performant în ceea ce privește gestionarea grupurilor de elevi, dar și în măsura faptului 
că oferă o multitudine de sub-activități: crearea de formulare, de documente, accesul la hărți, aplicații de 
desenat, editare de prezentări.  

În ceea ce privește evaluarea, am folosit la clasă opțiunea Google forms, cu selecționarea automată a 
diferitelor modele de itemi: întrebare cu răspuns simplu/multiplu, întrebare cu răspuns paragraf, întrebatre 
tip alege dintr-o listă, întrebre cu casete de selectare și întrebare cu scală liniară, existînd opțiune d 
transmitere către recipient prin e-mail, link direct sau Web.  

La fel, tot prin mesaj separat, transmis copiilor, am mai folosit modele de teste generate de 
https://learningapps.org/29, dar și www.liveworkshees.com30, adică am generat testul/forma de evaluare în 
pagina respectivă, și am transmis copiilor linkul, iar ei au rezolvat cerințele. Deși au un mare succes în 
cazul claselor a V-a și a VI-a, am putut constata că nu oferă o analiză realistă a rezultatelor muncii depuse, 

28 Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în şcoala primară, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009, p.17  
29 https://learningapps.org/display?v=pc9kiimbk20 
30 https://www.liveworksheets.com/myworkbooks/editworkbookpage.asp?workbookid=561797&clave=zg43y05b 
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fiin considerate, de multe ori, simple jocuri.Astfel, am abordat deseori evaluarea prin solicitarea de 
răspunsuri în timpul întâlnirilor online, ceea ce a contribuit la clarificarea unor noțiuni de către alți 
participanți, dar, desigur a constituit un dezavantaj în privința managementului temporal.  

În final, doresc să atrag atenția asupra unuor aspecte colaterale evaluării didactice, ca act, dar la fel 
de importamnte în cadrul actului educativ: dificultatea de acrea situații observare și autoevaluare în mediul 
on-line. Pentru referate și proiecte am gândit folosirea unor instrumente de management al conținutului 
pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor, cu lipsa accesului la aceste materiale 
din partea altopr participanți- spre deosebire de prezentarea directă, în fața tuturor-care ar genera, și acesta 
un consum mare de timp. O altă soluție ar putea fi folosirea clasicului e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare din partea celorlalți elevi, cu solicitarea către aceștia de a completa o grilă de evaluare a prezentării. 
În cazul proiectelor aplicativee (modele, schițe, realizare practică a unui produs) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

În concluzie, consider că realizarea activității evaluative la nivelul disciplinei Limba și literatura 
română dispune de o serie nelimitată de resurse, care, îmbinate în proporții corecte și atingând scopul 
realist- acela de emitere a unei judecăți de valoare realiste- depinde în primul rând de flerul, imaginația și 
creativitatea profesorului, dar mai ales de aplecarea acestuia către folosirea noilor resurse digitale, care să 
depășească barierele ecranului și să creeze cu adevărat o clasă virtuală.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR OTOMEGA-DUMITRU ANA 

ȘCOALA PRIMARĂ CUIEȘD 
 
Scopul evaluării este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unei 

activități 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 poate fi aplicata pe toate cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă 
și cumulativă. 

Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările, discuțiile 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. 

Teste propunând probleme spre soluționare: 
– Implică nu doar memorare, ci şi înțelegerea şi abilitatea de a utiliza cunoștințe dobândite. 
– Evaluare cu obiectivitate relativă. 
– Dificil de evaluat în mod automat. 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

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

Cele mai utilizate sunt 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 atenție sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în același timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

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. 

Pentru evaluare se pot utiliza produse software: 
• Hot Potatoes 
• Question Mark 
• Random Test Generator Pro 
• HostedTest.com 
• ECDL – European Computer Driving Licence -http://www.ecdl.org.ro/ 
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 diverse motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 

Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 
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METODA DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PADURARU GABRIELA 

 
Evaluarea…Să predai e simplu. Poate fi chiar ok, dacă îți place ceea ce faci. Învățarea nu e chiar atât 

de grea. Avem un curriculum, după care trebuie să învețe elevul/studentul. Dar evaluarea e în 
responsabilitatea celui evaluat. 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 on line? 
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? 
On line-ul pe scurt 
 ”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.  

Se spune că: examenul este ultima lecție pe care o primește elevul/ 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.  

Pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator: CLASSROOM , țin să precizez că platforma, 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 ca rezultatele evaluării 
să fie folosite ulterior, pentru beneficii. 

CLASSROOM, nu este suficient pentru a asigura corectitudinea. Uneori nici chiar conturile 
instituționale. 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 unui examen on-line, în formatul grilă, 
o soluție de on line, 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. 

Analizând 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. Ele 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. 
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 STRATEGII DE EVALUARE INTERACTIVĂ 

 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

 PROF. INV. PREȘCOLAR PADURARU LENUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” BACAU 

  
Utilizarea metodelor interactive de predare – evaluare 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.  

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 și o evaluare 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 continuare se vor prezenta câteva metode moderne utilizate la clasă pentru ca activităţile să fie cât 

mai interactive: 

 Copacul ideilor 

Tehnica numită “copacul ideilor” presupune munca în grup.Este o metodă grafică în care cuvântul 

cheie este desenat într-un dreptunghi la baza paginii, în partea centrală. 

De la acest dreptunghi se ramifică alte desene, asemenea crengilor unui copac reprezentând toate 

cunoștințele evocate. 

Această forma de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune preșcolarilor o nouă forma 

de organizare și sistematizare a cunoștintelor. 

 Cubul 

Este o strategie care facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de vedere.Metoda poate fi 

folosită în orice moment al activității. 

 Oferă copiilor posibilitatea de a-și dezvolta competențele necesare unor abordări complexe. 

Poate fi folosită cu orice tip de subiect sau orice grupă de vârstă. 

679



 Pe feţele unui cub sunt scrise cuvintele: Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, 

Argumentează. 

 Elevii sunt împărţiţi în şase grupe, fiecare grupă examinând tema pusă în discuţie, din perspectiva 

unei cerinţe de pe o faţă a cubului. Participarea la completarea cunoștințelor comune va fi dirijată de 

profesor, care trebuie să încurajeze implicarea tuturor elevilor din grupurile constituite. 

 La finalul exercițiului se va comenta și se va completa întreaga structură cu explicațiile de rigoare.  

 CIORCHINELE 

 Este o metodă de brainstorming neliniară. Încurajează elevii la o gândire liberă, deschisă. Este bine 

ca tema propusă să fie familiară elevilor, mai ales atunci când ciorchinele se utilizează individual. Poate fi 

folosit şi pe perechi sau pe grupe. Am folosit cu succes această metodă mai ales în cadrul lecţiilor de 

recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor despre o anumită parte de vorbire: substantiv, pronume, verb, 

realizându-se sub forma jocului şi, într-un mod plăcut, schemele recapitulative. 

 ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT 

 Reactualizarea cunoştinţelor despre verb am organizat-o prin metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat. 

Folosind această metodă modernă, am urmărit reactualizarea cunoştinţelor despre anotimpuri şi 

schimbările ce se petrec în natură. 

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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EVALUAREA ONLINE - O PROVOCARE PENTRU INVAȚAMANTUL 

PRIMAR 
 

PROF. INVAȚAMANT PRIMAR, AVRAM ADELA 
PROF. INVAȚAMANT PRIMAR, PADURARU VIOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ARON COTRUȘ” ARAD - STEP BY STEP 
 
 Trăim într-o societate modernă în care tehnologia îi atrage ca un magnet pe cei mici și pe cei tineri 

deopotrivă, reușind să facă parte din viața lor de zi cu zi. Astfel, trebuie să recunoaștem că școala, și mai 
ales modalitatea prin care aceasta decide să îi instruiască pe elevi și să comunice cu ei, trebuie să se adapteze 
acestei noi realități digitalizate interacționând cu elevii pe înțelesul lor. În acest sens, o multitudine de 
mijloace moderne de predare, de aplicații și instrumente web vin în ajutorul profesorilor și al elevilor. 
Lecțiile pot deveni mult mai atractive și interactive, elevii îmbinând tehnologia și jocul pentru a învăța 
noțiuni noi, pentru a-și fixa cunoștințele referitoare la o anumită temă sau capitol studiat și pentru a fi 
evaluați. 

 Putem spune că evaluarea în sine este un off al profesorului care trebuie să asigure cele trei 
caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. E absolut necesar ca evaluarea să 
fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume 
spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre activitatea de învățare. Dar acum intervin niște limite 
ale evaluării cognitive, date de situația actuală: dispariția comunicării directe și a comunicării nonverbale. 
Dacă până acum, fiind în sala de clasă, o singură privire asupra elevilor ne oferea informații despre ei: cine 
e atent, cine face altceva, cine încearcă să înțeleagă, cine a înțeles, cine s-a plictisit pentru că deja știe tot, 
încât noi ne puteam adapta, acum nu mai e posibil în condiții online. O altă limită a predării online și 
implicit a evaluării online o pot constitui beneficiarii și aici ne referim mai ales la părinții elevilor, care 
peste noapte au devenit profesori, mai ales la clasele primare, unde e nevoie de îndrumarea și supravegherea 
unui părinte. Dar, mulți dintre ei, poate din neputință sau neștiință, pierd lupta cu motivația învățării. Un alt 
minus, unii beneficiari ai învățământului online (părinții, elevii) dispun de un telefon sau alt device cu 
funcții limitate, încât chiar și un tutorial de instalare al unei aplicații este peste puterea de înțelegere a unor 
elevi sau părinți 

 Cu toate aceste limite, nu putem contesta că 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 sau formativă și cumulativă. Cel mai des folosită evaluare online o 
reprezintă testele de tip chestionar, o metodă care poate fi aplicată ușor, are un nivel înalt de obiectivitate 
și provoacă elevii să aibă o atenție sporită pentru a face alegerile sau completările corecte. Ceea ce e 
important, testul trebuie să ofere și feedback, cât mai repede cu putință. Se poate oferi în întâlnirea online 
sau prin verificarea automată oferită de aplicația în care s-a creat testul. Prin feedback se oferă informații 
despre performanța elevului, el așteaptă să îi arătăm unde trebuie să ajungă și cum să facă acest lucru. 
Trebuie să oferim sugestii de învățare, să îi ghidăm pe elevi prin diferite strategii de învățare. 

 Pe lângă beneficiul de necontestat al evaluării care este contribuția la creșterea performanței școlare 
a elevilor, mai identificăm și dezvoltarea abilităților de auto-reglare la elevi. Adică elevul va afla ce trebuie 
sa facă când întâmpină dificultăți și i se oferă gestionarea eficientă a comportamentelor de învățare. (Nu 
renunțăm, încercăm până reușim!) Nu dăm numai feedback-ul ,,corect” sau ,, greșit”, căci nu conduce 
automat la învățare, ci ar fi bine să le explicăm elevilor ce anume au greșit, de ce e greșit și cum pot să 
corecteze și unde să caute răspunsul corect. Am putea spune că scopul evaluării formative este învățarea, 
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nu evaluarea în sine. Noi le spunem des formula ,,Din greșeli învățăm!” Am observat deseori că elevii din 
învățământul primar nu prea își doresc să fie comparați de profesori și nu prin note sau calificative. Vor să 
se compare singuri, de exemplu prin: distincții, medalii, ecusoane, portofolii, expoziții, niveluri pe care le-
au atins- metode de evaluare specifice alternativei Step by Step unde nici nu există calificative.  

 Evaluarea online poate fi realizată prin instrumentele de lucru, cum ar fi aplicațiile online: Prezi, 
Mentimeter, Quizizz, learning Apps, liveworkshets care oferă o multitudine de acțiuni care facilitează 
munca profesorului și a elevului. Exercițiile din testare pot fi tip grilă, sondaj sau li se poate cere să bifeze 
căsuța corectă, să completeze spațiile libere, să răspundă la întrebări despre o imagine sau pot fi și întrebări 
deschise. Aceste aplicații sunt practice și pe placul elevilor, dar în învățământul primar, prea greu de 
gestionat (adrese de mail și ajutorul părinților). 

 Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării față în față, iar în învățământul primar, elevii mici 
au nevoie de sufletul învățătoarei ca să înțeleagă de ce trebuie să învețe, au nevoie de privirea aceea blândă 
și calmă, de încurajare. Elevul din primar nu poate privi la ,,televizor” și să înțeleagă tot, să răspundă așa 
cum ar trebui. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PADUREANU GEORGIANA CRISTINA,  

GRADINIȚA „CIUPERCUȚA” 
 
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; 
• 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).  
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PAGU ROXANA NICOLETA -PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ″CODRUȚA″ , GALAȚI 
 
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, proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse, măsurarea 
rezultatelor aplicării programei și evaluarea rezultatelor. Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: 
evaluarea inițială, continuă și finală. 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 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. Astfel, 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 unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care preșcolarul evaluat să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o activitate învățată. În ceea ce privește, probele practice online , în 
învâțâmantul preșcolar nu prea au aplicabilitate în mediul electronic.  

Din metodele moderne : observarea și autoevaluarea în mediul on-line, preșcolarul poate filma 
prezentarea unei poezii/ povești învățate, mesajul acestora și o poate posta on-line de asemenea. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Astfel, cadrele didactice, care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 
rețelelor de socializare în sarcini și evaluare , au alegeri aproape nelimitate. Dintre acestea, putem enumera: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu preșcolarii– Meet video chat cu acces gratuit; pot fi corectate 
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui copil. 

– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment. Serviciul permite cadrului didactic să includă 
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru preșcolar. Copiii pot primi întrebări 
cu mai multe variante de răspuns. În plus, preșcolarii pot relua testul. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
preșcolar. 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. 

Interesante sunt programele de animație pe care preșcolarii le pot folosi pentru a realiza prezentări: 
Prezi, Animaker etc. Copiii, împreună cu părinții pot să realizeze filmulețe cu screencast, în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. Produsele preșcolarilor sunt cea mai 
bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi dă un plus 
activității educaționale. 

Platforma ClassDojo este o aplicație care se adresează în principal grupelor din învățământul 
preșcolar. Prin intermediul platformei, cadrul didactic poate comunica atât cu preșcolarii grupei, cât și cu 
părinții acestora prin mesagerie privată. Cadrul didactic acordă copiilor puncte în funcție de cât de implicați 
au fost în activități, de cum au colaborat cu ceilalți colegi și dacă au îndeplinit task-urile primite. Copiii 
sunt reprezentați de catre un avatar haios, pe care îl pot personaliza. Cu cât primesc mai multe puncta din 
partea cadrului didactic, cu atât sunt deblocate mai multe caracteristici pentru avatar. Astfel, prin 
intermediul platformei se menține vie motivația copiilor de a participa la activități și de a îndeplini cât mai 
multe task-uri.  

Dintre beneficiile utilizării aplicației ClassDojo identificate de către didactice pentru evaluarea în 
sistem online pot fi: monitorizarea în timp real a comportamentelor urmărite, posibilitatea vizualizării 
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rapoartelor pentru fiecare preșcolar sau pentru întreaga clasă, pe diferite perioade de timp ( zilnic, 
săptămânal, lunar) 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea comportamentuluiv atins , a 
calificativului 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.  
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. PAHONTU CARMEN ANA, 

 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO, 
 COLEGIUL ECONOMIC “ION GHICA“, 
 LOC. TÂRGOVIŞTE, JUD. DAMBOVITA 

 
Alături de predare şi învăţare, evaluarea reprezintă o componentă esenţială a procesului de 

învăţământ. Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor pune în evidenţă randamentul obţinut de aceştia , 
furnizând informaţiile necesare pentru adoptarea unor măsuri de ameliorare . După momentul evaluării se 
disting mai multe tipuri de evaluare: iniţială, formativă sau continuă şi sumativă sau finală.  

Structura procesului de evaluare, cuprinde următoarele etape : verificarea, măsurarea și notarea. 
 verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare, 

cunoștințelor, abilităților, competențelor elevilor prin aplicarea unui ansamblu de metode, tehnici și 
instrumente de evaluare. 

 măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor elevilor, prin raportarea 
lor la anumite sisteme şi criterii de evaluare.  

 notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere a progresului școlar realizat de elevi, 
prin note . 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate fi aplicată pentru oricare dintre cele trei forme 
ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi sumativă. 

Tehnologiile informatice au pătruns şi 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 profesorilor şi al elevilor. 

Pentru a susține activitățile de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care amintim:  

 resursele educaționale deschise și conținutul digital, cum ar fi situri cu informații și 
ilustrații, biblioteci online, softuri educaționale, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 

LearningApps etc.; 
 platformele specializate :Google classroom, Moodle, Edmodo, Easyclass etc.;  
 aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe  
precum Zoom, Meet, Teams, Skype. 
Zoom - este o platformă de ore online foarte utilizată de către cadrele didactice. Se creează conturi 

gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp). Elevilor și părinților acestora le trimitem link-
ul, existând opțiunea de a se înregistra întreaga conferință audio-video. 

GoogleMeet - este o aplicație din suita Google for Education pe care o putem accesa doar dacă avem 
un cont de gmail. Opţiunea Meet este o platformă de comunicare prin video și chat, unde putem crea un 
link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze.Meet accepta până la 100 participanți gratuit și 
oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii prin video, microfon și prin 
chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți. 

Kahoot- este un instrument online cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru elevi; 
profesorul creează testul şi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-un timp limitat.  

Hot Potatoes - suita de aplicații Hot Potatoes 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.  
Există şi o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes într-o 

singură unitate. 
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Printre dezavantajele evaluării online menţionez : nivelul insuficient al competențelor digitale , lipsa 
unui dispozitiv adecvat , acces limitat la Internet , număr mare de ore petrecut în faţa calculatorului,etc . 

Am realizat un test în googleform şi am făut un printscreen cu o parte din rezolvarea realizată de un 
elev. 

  
. Modalitatea cea mai des întâlnită de susținere a unui test / examen online este prin intermediul 

testelor de tip chestionar.  
Evaluarea este reprezentată de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program 

de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, în sistemul de învăţământ.Activităţile de evaluare 
trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PALADE IULIANA 

 
Evaluarea a fost întotdeauna o componentă inseparabilă a procesului educațional. De la grupa mică, 

în învățământul preșcolar, la nivelurile superioare ale învățământului, elevii și studenții sunt evaluați în 
mod frecvent de către profesorii lor. 

Evaluarea asigură realizarea conexiunii inverse la nivelul structurii acţiunii didactice, în vederea 
autoreglării acesteia. Circulaţia informaţiei obţinute pe baza aplicării metodelor de evaluare specifice, 
dinspre elevi către cadre didactice, reprezintă o modalitate de feedback, deoarece în baza acestei informaţii 
se iau deciziile necesare pentru optimizarea procesului de învățământ, a activităţilor de predare-învăţare. 
Pentru o valorificare optima a efectului de către învățător, decizia trebuie să se producă cu rapiditate, prin 
intermediul evaluării curente. Astfel, evaluarea este implicată continuu în activitatea de predare şi de 
învăţare, facilitând succesul formării elevului și înfăptuind gestionarea didactică a învăţării, ameliorarea 
predării-învăţării. 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul 
nostru stil de viață fiind pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată. Acum, tot ceea ce înseamnӑ proces 
educațional a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am 
mutat activitatea în mediul online și am fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 
Însă profesorii trebuie să știe și 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.  

 În cele ce urmează voi prezenta trei aplicații ce pot fi utilizate în evalurea online a 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 atât la începutul cât și 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 și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. După ce creezi un cont, apare o nouă interfață 
și din bara de sus unde selectezi butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare va fi completat titlul activității 
și descrierea cerinței, apoi în partea de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege limba română 
pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce sunt completate cardurile, selectând butonul „Create” o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugându-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. 
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care sunt 

enumerate mai jos:  
• 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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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 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. 

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 

 

PROF. PALOȘ CLAUDIA DANIELA, 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 

DROBETA TURNU SEVERIN, 

MEHEDINȚI 
 

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. 
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EVALUAREA ONLINE LA PREŞCOLARI 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129, SECTOR 4, BUCUREŞTI 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: PANCIU EMILIA MARIANA  

 
 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ. A evalua înseamna a 

determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse.  
Evaluarea nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare aceasta reprezintă un 

feed-back asupra eficienţei activităţii didactice, îi arată cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au 
fost metodele folosite în timpul predării.  

La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt de evaluare iniţială în care se dau teste 
pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor copilului. 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 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.  
Cadrul didactic informează părinţii asupra progresului copilului. 
Urmează o evaluare finală cu durata de două săptămâni cu scopul de a evalua progresul copilului pe 

durata anului şcolar. 
În urma fiecărei evaluări pentru copiii care întâmpină dificultăţi în rezolvarea sarcinilor se iau măsuri 

ameliorative pentru rezolvarea problemele acolo unde exista ca de exemplu: se va lucra diferenţiat cu copiii 
care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune cât şi la jocurile desfăşurate pe sectoare, vor fi 
antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile, de a lua iniţiativă într-o situaţie 
oarecare, vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. 

Ca metode alternative de evaluare folosim: lucrările practice, portofoliile cu produsele copiilor, 
aprecierile verbale, autoevaluarea, serbările, discuţiile individuale cu copiii, afişarea lucrărilor, aprecierea 
rezultatelor prin premii, laude, încurajări, prin ecusoane (steluţe, emoji, ursuleţi), medalii şi vizează 
stabilirea progresului realizat de copii pe parcursul anului şcolar. 

Referindu-ne la mediul în care lucrăm, şi anume mediul on-line oferim aceeaşi educaţie de înaltă 
calitate şi ne îndeplinim sarcinile chiar dacă nu suntem faţă în faţă cu copiii, fiindu-ne foarte greu, nouă 
educatoarelor, să-i ţinem în faţa calculatorului şi pe scaun pe cei mici de 3-4 ani. Munca noastră, a 
dascălilor, este mult mai dificilă acum, dar cu foarte mult efort încercăm să facem faţă acestor condiţii. 

Oferim copiilor un mijloc alternativ de educaţie sub forma unui plan de învaţare la distanţă, fie că 
folosim platforma Zoom sau Google Classroom. 

Pe Google Classroom putem discuta cu copiii pe Meet video, pot fi corectate fişele și poate fi oferit 
feed-back direct fiecărui copil. 

 Lucrând activităţile cu copiii online –sincron, dar si asincron, evaluarea nu o voi mai face după 
modelul clasic, rezolvând fişe, ci voi aborda o altă variantă, pe lângă discuţii individuale, aprecieri verbale, 
etc , aceea de a le trimite linkurile părinţilor cu diverse puzzle – uri , întrebări, bifând varianta corecta, 
exerciţii de sortare (mare-mic), jocuri distractive, etc. 

Rezultatele copiilor sunt cea mai bună dovadă a actului didactic. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. PALAȘ RODICA, 

 ȘCOALA GIMNAZIALA DRAGOMIREȘTI 
 
Perioada pandemică pe care o traversăm presupune o adaptare rapidă la noile reguli de distanțare 

socială, iar aceasta implică și scenarii noi de activitate didactică online. Activitatea de predare-învățare-
evaluare este regândită din perspectiva folosirii exclusive a noilor tehnologii. 

Putem afirma că activitatea de predare este chiar mai ofertantă, pentru că putem folosi cu ușurință 
manualul digital, precum și resurse informaționale variate, în sprijinul transmiterii și fixării conținuturilor 
predate. De asemenea, activitatea de învățare, care ține în primul rând de elev, poate fi susținută de fișe de 
lucru/ activități de învățare interactive, menite să fluidizeze mecanismele de fixare și aprofundare ale 
conținuturilor noi. Cea mai mare provocare este însă, după părerea mea, activitatea de evaluare, care 
presupune verificarea cunoștințelor dobândite, măsurarea performanței atinse de fiecare elev și notarea în 
consecință. 

Evaluarea trebuie să fie continuă, corectă și echitabilă, să răspundă rolului de reglare a învățării, fiind 
urmată de eforturi comune de recuperare și de aprofundare a conținuturilor și competențelor insuficient 
însușite. Evaluarea online are ca avantaje diversitatea: se pot folosi metode autentice, inedite, motivarea 
elevilor este mai mare, flexibilitatea și accesibilitatea oferite de tehnologie sunt evidente. Singurele 
inconveniente țin de securitate și corectitudine, rezultatele putând fi ușor viciate prin fraudă. De asemenea, 
evaluarea poate fi dificilă în cazul elevilor cu dificultăți de învățare sau al celor cu cerințe educative 
speciale. 

Evaluarea formativă sau longitudinală vizează toți elevii și constă în folosirea unei game largi de 
instrumente: chestionare, quiz-uri, exerciții cu alegere multiplă, exerciții de tipul Adevărat/ Fals, 
exerciții cu itemi semiobiectivi, de dezvoltare, sondaje de opinie etc. Pentru a obține o măsurare precisă 
a competențelor elevilor, cadrele didactice pot crea un spațiu de recapitulare personalizat, în care să se 
poate descurca și elevii cu ritm lent sau cu dificultăți de învățare. 

Evaluarea sumativă sau cumulativă se realizează la finalul unui ansamblu de activități de învățare 
corespunzătoare dobândirii rezultatelor învățării avute în vedere de o temă, un capitol, o unitate de 
învățare. Este asociată modulului tradițional de verificare a pregătirii elevilor, evidențiază achizițiile și 
sancționează lipsa acestora sau erorile constatate. Este în relație cu bilanțul periodic privind activitățile 
de învățare și evidențierea rezultatelor individuale ale elevilor exprimate în note prin care sunt realizate 
selecții, clasificări. Evaluarea sumativă certifică în ce măsură elevii, la sfârșitul unei perioade de 
învățare, au dobândit rezultatele învățării așteptate. 

Evaluarea orală online presupune comunicare video-audio unu la unu, prin intermediul camerei web, 
pe grupul Skype sau pe Zoom. Are loc un schimb de întrebări, la care se răspunde obiectiv, punctual, prin 
nominalizare directă a elevilor. Totodată, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului 
elevului furnizează profesorului o serie de informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut altfel 
prin verificarea orală sau testele standardizate. De altfel, constatăm că este vorba de o preluare şi adaptare 
a metodei observaţiei psihopedagogice şi a instrumentelor corespunzătoare acesteia. Nou este interesul 
acordat acestei metode şi tehnicilor corespunzătoare care oferă posibilitatea de a cunoaşte progresele 
înregistrate în învăţare de către elevi. 

Probele practice constau în realizarea unei înregistrări audio-video, pe o tema dată, urmată de 
prezentarea în fața clasei și a profesorului a rezultatelor activității. De asemenea, se pot realiza proiecte, 
portofolii, invitații, scrisori, e-mail-uri, jocuri de rol. Feed-back-ul obținut individual de la profesor are 
rol de verificare și măsurare a rezultatelor învățării, dar și de a regla învățarea. 

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului se realizează cu dificultate, 
dar furnizează profesorului o serie de informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut altfel prin 
verificarea orală sau testele standardizate. 

Autoevaluarea formează capacitatea de a reflecta asupra eficacităţii activităţii proprii prin 
autoanaliză. Poate fi descrisă atât ca metodă de evaluare, cât şi ca o capacitate a elevului de a elabora şi 

694



emite aprecieri la propria sa persoană. Autoevaluare prezintă o serie de avantaje: oferă un feed-back scurt 
şi eficient, ca urmare a interpretării rezultatelor autoevaluării; contribuie la cunoaşterea de sine ca 
premisă a dezvoltării personalităţii; deschide drumul spre autoeducaţie, spre educaţia permanentă. 

În concluzie, evaluarea online cumulează toate metodele și strategiile folosite la clasă, într-un efort 
creativ de adaptare pentru activitatea la distanță, reprezentând o provocare pentru cadrele didactice, aflate 
în fața unei situații fără precedent. 

695



 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 

PALCAU OTILIA-GABRIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR 1 BRASOV 
 

Din martie începând, ne-am trezit cu toţii în vâltoarea unor vremuri nesigure, cărora, nevoiţi, trebuie 

să ne adaptăm, resetându-ne modul de a gândi şi de a privi viaţa. Profesor fiind, am trecut până acum, în 

contextul actualei pandemii, de la un scenariu la altul, de la galben la roşu şi invers, smulsă din mijlocul 

copiilor, aruncată pe platformele educaţionale atât de străine mie, tatonând terenuri noi, necunoscute.  

Nu a durat mult până să-mi dau seama cât de prietenoase pot fi noile tehnologii atât în predarea noilor 

cunoştinţe, cât şi în procesul de evaluare, dar şi cât de mult suport oferă platformele educaţionale în procesul 

didactic.  

Platforma educaţională Google Classroom, mi-a devenit familiară, folosind-o atât în procesul de 

predare, cât şi în cel de evaluare a cunoştinţelor elevilor. Cunoaştem cu toţii importanţa evaluării şi formele 

acesteia: metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice sau metode complementare 

(moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea. Toate acestea pot fi realizate foarte usor şi online. 

Evaluarea orală a elevilor se poate desfăşura în condiţii similare, referatele şi proiectele realizate pot 

fi încărcate în Classwork, unde există posibilitatea de a seta un termen limită de predare a acestora, 

profesorul putând evalua ulterior munca elevului.  

Testele tip grilă pot fi concepute şi corectate foarte uşor. Elaborarea testelor online poate fi realizată 

direct din Google Classroom sau prin Google Forms, cu ajutorul căruia pot fi realizate chestionare cu variate 

tipuri de itemi.  

 La fel de utile şi ingenioase sunt platformele educaţionale ASQ sau KAHOOT. Aceasta din urmă 

promovează învăţarea prin joc, evaluare putând fi efectuată prin crearea unor jocuri şi quiz-uri distractive. 

Ţinem seama de faptul că evaluarea trebuie să fie completă, continuă şi corectă, de aceea este imperios 

necesar să fim atenţi la câteva aspecte, mai ales în cazul evaluării prin teste: programarea testelor cu limită 

de timp, varietatea întrebărilor şi a tipurilor de răspuns sau imposibilitatea accesării testului după expirarea 

timpului alocat,  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PÁLFI TÜNDE ROZÁLIA PROF. IN INV. PRIMAR 

ȘC. GIMN. „TOMPA LÁSZLÓ”, ODORHEIU SECUIESC 
 
Așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când indiferent de nivel sau ciclu curricular 

școala este închisă. 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. Majoritatea elevilor din clasele 
primare, au probleme, nu experimentează ușor. Numai puțini părinți poate să îndrume copiii săi în lumea 
digitală. Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare. În absența relaționării față în 
față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de adaptare, exersăm alături de elevi și 
suntem modele pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul. 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate. Multitudinea de platforme și 
soft-uri educaționale on-line abundă media în această perioadă. Este o formă de învățare la distanță, facilă, 
destinată celor care nu au posibilitatea de învățământ clasic, traditional, ”față în față”.  

Cadrele didactice trebuie să cunoască și să aplice o multitudine de metode didactice și instrumente de 
lucru care să țină cont de nevoile de învățare și de ritmul fiecărui copil. 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. 
Toate acestea se realizează de către profesor prin comportamentul său didactic, prin talentul, vocația și 
dăruirea sa! 

Am considerat că soluția potrivită în această perioadă este ca activitățile didactice sa fie continuate 
on-line, astfel încât elevii să aibă cât mai puțin de recuperat atunci când se reîntorc la școală, prin urmare 
m-am folosit de platforma Google Classroom în care sunt înrolați toți elevii școlii noastre, unde am 
încărcat activități conform programei, curriculei naționale pentru clasa a II-a. Zilnic folosesc și rețeaua 
de comunicare Messenger, unde am discutat cu toți elevii clasei mele. 

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.  

Totuși 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. 

Noile generații de copii digitali au spus „pas“ vechilor tipare de învățare și au adoptat cel mai nou 
trend în materie de educație: învățarea online. În ultima perioadă s-a observat o deschidere față de noi 
metode de învățare, adaptate profilului noilor generații digitale de copii. În acest context, învățarea online 
este preferată de tot mai mulți elevi, datorită multiplelor sale beneficii: este plăcută, le dezvoltă autonomia, 
materia poate fi reluată de câte ori este nevoie, are o prezentare interactivă și, îndeosebi pentru copiii 
claselor primare, învățarea se realizează prin intermediul unor jocuri foarte distractive. 

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; 
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• 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. 

Învățarea online este plăcută - Un studiu al Universității Oxford (2014) despre legătura dintre 
jocurile video și efectele psihologice asupra copiilor a subliniat faptul că aceste tipuri de jocuri sunt o 
componentă prezentă în copilăria noilor generații de copii. Prin urmare, platformele educaționale au o formă 
de prezentare atractivă și propun metode de învățare interactive, eficiente în procesul de învățare. 

Dezvoltă autonomia elevilor - Când accesează un anumit produs educațional, copiii pot naviga 
singuri prin diferitele secțiuni ale platformei, fără a avea nevoie de ajutorul părinților sau al învățătorilor. 
Cei mici vor descoperi experimente inedite și activități cu ajutorul cărora vor învăța lucruri potrivite vârstei 
lor, dar într-un mod foarte plăcut. 

Dezvoltă concentrarea și răbdarea copiilor - Tocmai pentru faptul că învățarea se face într-un mod 
atractiv, sub formă de joc, copiii sunt mult mai deschiși față de ideea de învățare, căreia nu-i vor asocia 
conotații negative. Ba dimpotrivă – cei mici vor avea o atitudine pozitivă față de educație dat fiind că în 
timpul învățării online au parte de experiențe plăcute. Astfel, copiii vor dori să prelungească aceste 
momente sau să le repete mai des decât și-ar dori să studieze în mod clasic. 

 Materia poate fi reluată de câte ori este nevoie - Informațiile pot fi accesate ori de câte ori este 
nevoie, fără ajutorul părinților sau al unui profesor meditator. Și, mai ales pentru copiii din clasele I-II, a 
învăța înseamnă a se juca pe www.scoalaintuitext.ro cu trei personaje amuzante Griny, Cromin și Flop, cu 
ajutorul cărora vor descoperi sute de jocuri, de experimente, de filmulețe de predare care să-i ajute să 
îndrăgească Limba Română, Matematica, Științele Naturii, Muzica. În plus, își vor dezvolta capacitatea de 
concentrare, atenția, memoria, gândirea critică etc. 

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne 
îndeplinim 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 pentru fișele de lucru, 
Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, 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. 

Profesorii au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele 
așteptate într-un mediu online. 

Mai concret: la disciplina Muzică și mișcare, sunt propuse și transmise elevilor proiecte tematice. 
Toate clipurile video sau fotografiile reprezentând rezultatul/produsul activității sunt 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. Mai mult, zilele următoare prof. 
Silvia Lăuneanu va iniția chiar și un concurs muzical…cu premii și premiere tot on-line. 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. 

Implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților 
grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
*https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
*https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/strategii-

didactice-metode-didactice-mijloace-de-invatamant 
*https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
*https://www.scoalaintuitext.ro/blog/invatarea-online-schimbarea-fata-a-educatiei/ 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. PANA ANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA CRUȘEȚ, GORJ 
 
 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 
prezentat rolul platformei educaționale în îmbunătățirea calității procesului de evaluare on-line a 
competențelor academice.  
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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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ROLUL EVALUĂRII DIDACTICE ÎN PROCESUL DE ÎNVAŢARE  

 

 PROF: PANA CORINA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,CAROL AL II LEA’’, DIOȘTI, DOLJ 
 

 Evaluarea didactică este un procedeu psihopedagogic complex de stabilire a valorii unor procese, 

comportamente, performanţe, prin raportarea acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de 

,,etalon”. În funcţie de aplicabilitate, la nivelul activităţii instructive-educative, evaluarea este concepută 

sub forma următoarelor ipostaze: evaluarea randamentului şcolar al elevilor, evaluarea activităţii didactice 

a profesorilor, evaluarea programelor educaţionale, evaluarea instituţilor de învăţământ şi evaluarea 

sistemului de învăţământ. 

 Dintre cele trei componente ale spiralei educaţiei, predare-învăţare-evaluare, cea din urmă este 

considerate ,, un subiect sensibil în orice sistem de învăţământ” deoarece efectele acţiunilor evaluative se 

fac simţite nu numai în interiorul sistemului educaţional, ci şi in afara lui, respective în plan cultural, social 

şi chial politic. 

 Pe de alta parte, între instruire-învaţare-evaluare există o relaţie de intercondiţionare reciprocă, 

fiecare dintre ele realizându-se prin raportare la celelalte. Nu este corect să evaluăm ce nu s-a predat, 

respective învăţat, dar nici nu are sens să se predea, respective învăţa, ceea ce nu se evaluează. 

 Încercând o definire a evaluării în sensul ei larg, se poate spune că evaluarea este o activitate care 

are în vedere toate acele procese şi produse ce reflectă atât natura cât si nivelul performanţelor atinse de 

elevi în învăţare; evidenţiază gradul de concordanţă a rezultatelor învăţării cu obiectivele educaţionale 

propuse; oferă informaţiile necesare adoptării deciziilor educaţionale optime. 

 Evaluarea îşi dovedeşte necesitatea din cel puţin trei perspective: a cadrului didactic responsabil de 

formarea elevilor, a elevului şi a societăţii ca beneficiară a “produselor” sistemului educaţional. 

 Din perspective profesorului, evaluarea se impune ca o necesitate deoarece prin intermediul ei cadrul 

didactic obţine informaţii privind calitatea prestaţiei sale didactice şi are posibilitatea de a adopta măsuri 

care să eficientizeze stilul de învăţământ pe care-l promovează. 

 Din perspective elevului, evaluarea exercită un impact considerabil în mai multe planuri. Astfel, ea 

orientează şi dirijează activitatea de învăţare a acestuia ajutându-l să-şi formeze un stil de învăţare; oferă 

posibilitatea cunoaşterii gradului de îneplinire a sarcinilor şcolare contribuind la formarea unei imagini de 

sine cât mai corecte; determină efecte pozitive în planul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor prin repetarea, sistematizarea pe care le prilejuieşte; produce efecte în planul relaţionării 

elevului cu ceilalţi membrii ai grupului şcolar din care face parte; influenţează dezvoltarea psihică a elevilor 

în multiple planuri ale personalităţii lor. 
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 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 

obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 

este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii 

pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor 

procesului didactic şi un mijloc de fixare, delimitare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor 

educaţionale. 

 Din cele enumerate mai sus se poate desprinde cu uşurinţă concluzia că evaluarea joacă în procesul 

de învăţământ un rol informativ, dar mai ales formativ, că nu se poate realiza instruire şi educare fără 

evaluare, fără autoevaluare. Prin noile metode de evaluare (referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul, 

observarea sistematică a comportamentului şi activităţii elevului, autoevaluarea) se urmăreşte diversificarea 

controlului activităţii şcolare având ca finalitate formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în mai 

multe domenii. Evaluarea trebuie să stimuleze elevii pentru a-şi ameliora rezultatele, să evidenţieze 

progresul şi nu incapacitatea lor de a realiza anumite cerinţe şcolare. Finalitatea evaluării trebuie să ofere o 

oglindă a nivelului de pregătire a elevului de-a lungul unei perioade de şcolaritate. 
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EVALUAREA ONLINE LA MATEMATICĂ  

 
REFERAT REALIZAT DE PROF. DELIA PANA, 
SCOALA GIMNAZIALA A. ODEANU, LUGOJ 

 
 Evaluarea rezultatelor este etapa finală a procesului instructiv şi se realizează atât pe parcursul 

procesului de învăţământ cât şi în finalul acestuia. Evitarea erorilor în notare este imposibilă, dar se încearcă 
o limitare a acestora în noul sistem de învăţământ. 

 Evaluarea eficientă este necesară atât evaluatorului cât şi elevilor şi părinţilor astfel apreciindu-se 
nivelul la care au fost realizate competenţele, cantitatea şi calitatea informaţiilor însuşite, progresul realizat, 
dificultăţile întâmpinate, dar şi unele modalităţi de perfecţionare a învăţării. În sensul cel mai larg, evaluarea 
se concentrează asupra eficienţei sistemului de învăţământ, considerat ca subsistem al sistemului social. Ea 
se pronunţă asupra funcţionalităţii sistemului supraordonat şi cel subordonat, învăţământul, prin prisma 
felului în care acesta din urmă raspunde exigenţelor şi aşteptărilor celui dintâi. 

 Evaluarea este strict legată de măsurare. Operaţii complementare, prima presupune stabilirea 
condiţiilor necesare efectuării măsurării, iar a doua oferă suport matematic evaluării. O dată încheiat 
procesul de evaluare urmează notarea. Forma principală prin care se realizează măsurarea în procesul de 
învăţământ este nota – apreciere sintetică ce traduce evaluarea unei performanţe în domeniul 
învăţământului. Este adevărat că nu toate performanţele pot fi măsurate, dar în limita posibilităţilor trebuie 
să convertim performanţele în expresii cantitative. Din păcate nu se poate elimina subiectivitatea în notare, 
datorată atât profesorului cât şi elevului. Evaluarea poate fi corectă sau incorectă nu numai sub raportul 
adevărului sau corectitudinii logice, dar şi sub aspect etic. Subiectivismul profesorului este adesea pus în 
discuţie şi nu arareori el este invocat drept cauză a multor dezechilibre ce se produc la nivelul procesului 
educaţional. 

 Evaluarea trebuie abordată în strânsă legătură cu finalităţile educaţionale, conţinuturile şi strategiile 
de predare-învăţare, la care s-ar putea adăuga – potrivit unor pedagogi – mijloacele de învăţământ şi timpul 
şcolar.  

 In această perioadă evaluarea obiectiva este cu siguranţă o provocare pentru toţi profesorii. La 
matematică este cu atât mai dificilă cu cât scrierea presupune folosirea unor semne şi simboluri specifice. 
Există diferite programe si aplicaţii care sunt folositoare (Latex, Mathtype, equatIO, etc). Testele pot fi 
concepute în Google Forms sau LiveWorksSheets, acesta din urma având mai multe posibilităţi pentru 
răspunsuri ( răspuns direct, răspunsuri multiple, asocieri, etc ). Totuşi, dacă se optează pentru evaluarea 
prin teste online, există teste accesibile cadrelor didactice pe diferite platforme ( didactic.ro, invatamate.ro, 
etc) . 

 Trebuie însă ca această evaluare să fie foarte atent proiectată. Există riscul ca elevul să se “inspire” 
din diferite surse, fără ca profesorul să poată monitoriza situaţia. În cazul unui răspuns oral, ochii trebuie 
să fie permanent la camera. În cazul unui răspuns scris, cel mai des sunt folosite întrebările cu răspuns 
multiplu, dar în această situaţie profesorul nu poate şti exact unde sunt greşelile şi lipsurile copilului. Ideal 
ar fi ca profesorul să poată vedea pagina pe care scrie elevul, dar sunt situaţii in care acest lucru nu este 
posibil din cauza lipsei de tehnologie. 

 Există totuşi şi o parte pozitivă. Tot mai multe şcoli implementează catalogul online, se folosesc 
manualele electronice, tot mai mulţi părinţi sunt implicaţi în procesul instructiv-educativ, tot mai mulţi 
copii îşi dau seama ca internetul nu e doar pentru jocuri. Rolul cadrului didactic este acela de a manageria 
cu succes situaţiile apărute şi persoanele implicate pentru a fi de folos elevului. 
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ÎNVAȚAMANTUL ONLINE  

– NECESITATE SAU PROVOCARE LA PROGRES 
 

 PROF. MARIN PANAIT 
 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 POENARI, GIURGIU 

 
 Am pășit cu sfială pe un teritoriu nou, am apelat la tehnici și strategii cu care înainte doar cochetam. 

Tot ceea ce părea de nerealizat s-a realizat. Sarcinile de lucru, fișele, teme, toate erau trimise online, urmând 
a fi citite, corectate, notate, retrimise. Un proces laborios, care necesită răbdare, voință, putință de a fi 
conectat și prezent… mult timp… în viața elevilor noștri. Însă acest tip de învățământ nu poate suplini 
învățământul clasic, în sala de curs, în bancă, având acces la tablă și notițe. Am simțit lipsa elevilor și a 
cadrelor didactice din punct de vedere fizic, emoțional și sufletesc. Elevii, dar și dascălii, au nevoie să se 
vadă, să își zâmbească, să se corecteze, să se încurajeze reciproc. O simplă privire, un zâmbet, un banal 
gest fac ca actul educațional să capete sens, să depășească pragul de informație. Educația formală, informală 
și nonformală întregește portretul tânărului, îl ajută să își identifice nevoile, să găsească metode de a se 
integra cu succes în societate. 

 „Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătută, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în 
inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” (Ioan Slavici) 

 Dată fiind situația pandemică, elevii și profesorii și-au canalizat atenția, forțele și energia spre 
varianta online. Bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la materie. În unele săli de clasă 
din România sunt mulți elevi. Prin urmare, este foarte dificil ca toți să aibă șansa să participe activ la oră. 
Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, mai ales în pauze. Pentru unii elevi e un adevărat consum 
de energie să petreci șase ore într-o încăpere cu alte persoane cu care ești nevoit să socializezi. Școala online 
aduce cu sine un avantaj din acest punct de vedere. Astfel, îți poți scrie și învăța lecțiile urcate de profesori 
pe diverse platforme în liniștea și confortul casei tale. 

 Am accesat platforme de e-learning care au permis continuarea procesului instructiv- educativ. 
Astfel, orele sau cursurile s-au derulat fie sub forma conferințelor audio-video sau a întâlnirilor de tip Meet 
în timp real sau înregistrate. 

 Școala este cea care îl determină pe elev „să învețe să învețe”, să realizeze că oamenii sunt ființe 
sociale care se dezvoltă, „înfloresc” în mijlocul semenilor săi. Profesorul, ca și părintele, educă și atunci 
când nu vorbește, deoarece transmite enorm de multe informații nonverbal. 

 Or, școala online limitează această interacțiune a persoanelor, facem schimb de informații și de idei, 
ascunzându-ne în spatele unor semne și emoticoane. 

 Există diverse instrumente online și offline care pot fi utilizate pentru a conecta educatorii și elevii 
atunci când aceștia se află în locuri diferite. Este necesar a accesa informații și platforme care nu sunt 
disponibile în mod obișnuit la domiciliu sau în instituția de învățământ. Societatea civilă trebuie să sprijine 
dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod flexibil. Pentru a contribui la asigurarea 
continuității în activitățile de educație și formare, pot fi accesate online diverse materiale didactice, iar 
elevii primesc îndrumare pentru a descoperi/ lectura materiale din biblioteci digitale sau virtuale, resurse 
educaționale deschise disponibile pe diferite platforme educaționale. 

 Elevii școlii noastre au beneficiat de platforma Google Classroom și programul școlar nu a suferit 
modificări, conexiunea dintre cadrele didactice și elevi menținându-se. 

 Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje elevilor spre 
mulțumirea părinților. Folosirea platformelor online de educație este o metodă bună pentru copiii isteți ce 
sunt puternic motivaţi, ele venind în completarea activităților didactice din sistemul de învățământ. Discuții 
libere, chestionare, teme și fișe de lucru, dar și materiale suport s-au trimis și ulterior, s-au stocat în Google 
Drive. Beneficiile platformei sunt numeroase, elevii putând relua materialele, putând iniția discuții publice 
sau private cu cadrul didactic, având posibilitatea îmbunătățirii și diversificării comunicării educaționale. 

 Un rol fundamental al educației se referă la dezvoltarea personală. Fiecare individ trebuie să aibă 
posibilitatea de a se dezvolta potrivit potențialului propriu, astfel încât să poată asigura independența și 
prosperitatea lui, a familiei pe care eventual decide să și-o întemeieze și a grupurilor din care decide să facă 
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parte. Dezvoltarea personală continuă prin învățare pe tot parcursul vieții este esențială în societatea 
contemporană. Cu ocazia educației la distanță din această perioadă, elevii au avut libertatea de a-și organiza 
singuri programul de studiu, iar acest lucru i-a determinat pe mulți să-și rezolve sarcinile mai eficient și cu 
mai mult drag. 

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică, predare – 
învățare – verificare, poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp elevii, dar și educatorii 
au găsit numeroase videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuiți. Subiectele predate la 
școală puteau fi privite dintr-o altă perspectivă, iar acest aspect nu este de neglijat. 

 În contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura posibilitate responsabilă, iar țara 
noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației, însă o îmbinare a învățământului clasic 
cu cel online reprezintă abordarea ideală pentru dezvoltarea optimă a copiilor noștri. 
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EVALUAREA IN SECOLUL XXI 

 
IULIANA-FLORINA PANDELICA, 

LICEUL « VOLTAIRE » CRAIOVA, JUD. DOLJ 
 
Evaluarea este cu certitudine o componentă esențială a procesului de învăţare. În ultimele decenii, în 

urma numeroaselor cercetări, studii și lucrări elaborate pe această temă, statutul evaluării s-a schimbat, 
evaluarea şcolară fiind în prezent organic integrată în procesul de învăţământ, cu un foarte important rol, 
respectiv rolul de reglare, de optimizare și de eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea modernă este asociată cu masurarea și aprecierea rezultatelor, ea nefiind un scop în sine, 
ci o etapă necesară în vederea adoptării unor decizii si măsuri ameliorative, acolo unde este cazul. 

Un alt aspect important al evaluării moderne este acela că funcția educativă a acesteia este cea mai 
importantă, care vizează atât aspectele cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii ale învățării școlare 
(de exemplu, competente relaționale, comunicare profesor-elev, disponibilități de integrare socială etc.). 
Pentru a reuși, evaluarea se ocupă în același timp de rezultatele școlare ale elevilor și de procesele de predare 
și învățare implicate. Astfel, evaluarea este parte integrantă a procesului didactic, cu dublu rol: 

• oferă feed-back elevului, aceștia fiind evaluați în raport cu criterii prestabilite, sunt cunoscute și de 
evaluator și de evaluat; 

• informează cadrul didactic asupra punctelor tari și punctelor slabe ale demersului didactic, ale 
eforturilor depuse, asupra eficientei activitatii didactice, fiind în acest mod un mijloc de comunicare de 
informații asupra stadiului invățării, în vederea ameliorării sau reorganizarii acesteia. 

Evaluarea are și rolul de interventie formativă, transformând continuu procesele de predare-învățare. 
Pentru a fi eficientă, tehnicile de evaluare, metodele adecvarea acestora la situații didactice concrete trebuie 
să fie diversifícate. 

De câteva luni, având în vedere desfășurarea orelor în mediul online și trecerea rapidă de la evaluarea 
clasică la evaluarea prin intermediul platformelor de e-learning, ne-am trezit cu toții, profesori și elevi, în 
fața unei mari provocări: platformele de e-learning conțin un set integrat de servicii interactive online, care 
oferă tuturor persoanelor implicate în educație (profesori, elevi, părinți și un numai) informații, instrumente 
și resurse pentru a sprijini și a crește eficiența procesului educațional. Pe scurt, predarea – învățarea – 
evaluarea s-au aflat la un click distanță. Având tehnologia, fiecare profesor a trebuit să se concentreze pe 
pedagogie. Fie că alegem Meet video chat, Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor 
răspunsuri scurte, Google Forms, LearningApps, Quizlet, Kahoot sau Wordwall, programe de animație sau 
orice altă aplicație, important este ca: 

• evaluarea să fie centrată pe rezultatele pozitive, fără a sancționa în permanență pe cele negative; 
• elevul să devină partener, prin construirea unei relații educaționale la baza căreia stă un contract 

pedagogic; 
• să ofere transparență si rigoare metodologică; 
• să aprecieze, pe cât posibil, în aceeași măsură, eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să 

conducă la învățare; 
• să vizeze creativitatea şi competenţele în domeniul informaţiilor la unitatea de învățare şi 

competenţele secolului XXI. 
De exemplu, putem apela la jurnale ale învăţării, care îi ajută pe elevi să reflecteze asupra activității 

proprii. Putem include în evaluare și activităţi în care elevii folosesc grile de evaluare criterială şi liste de 
verificare pentru a se autoevalua şi a-şi evalua colegii, după un model ca în imaginea alăturată. 

Evaluarea online este bazată pe principiile de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă. 
Aceasta folosește multe strategii utilizate în predarea şi evaluarea faţă în faţă, iar diferenţa rezidă în 
contextul în care este făcută, în interacţiunile dintre profesor şi elevii evaluaţi, dar şi în procesele de 
colectare şi administrare a rezultatelor evaluării. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII ONLINE 
LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA 

 
ANCA-GIORGIANA PANDURU, PROFESOR LIMBA ROMANA,  

LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 
 
1. În secolul XXI, pentru ca elevii să fie capabili să rezolve cu succes sarcini în mediul lor de viaţă, 

şcoala trebuie să le furnizeze mai mult decât deprinderile şi capacităţile de bază. Trebuie să le dezvolte 
competenţe specifice secolului în care trăiesc, cum ar fi: gândire critică, rezolvare de probleme, colaborare, 
folosirea tehnologiei, autonomie în învăţare şi comunicare. Puterea tehnologiei informaţiei vine să 
stimuleze imaginaţia elevilor şi să le faciliteze transferul achiziţiilor învăţării în viaţa de zi cu zi. Profesorii 
devin mai mult decât simpli instructori, ei facilitează procesul de învăţare, proiectează, implementează și 
evaluează lecţiile pe care le susţin, realizând designul instruirii. În prezent, profesorii utilizează la clasă, în 
procesul de predare, tot mai des tehnologia, astfel că, videoproiectorul, calculatorul, tableta sau telefonul 
mobil și Internetul nu mai reprezintă pentru mulți dintre ei elemente de noutate. Cu toate acestea, tehnologia 
se folosește mai puțin atunci când vine vorba despre evaluarea elevilor sau autoevaluare. Ioan Nicola vorbea 
încă din 1980 despre posibilitatea 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”. „Mașinile” despre care se vorbea, cu patru decenii în urmă, 
sunt astăzi la îndemâna tuturor - computere, tablete, telefoane, conectate sau nu la Internet, iar evaluarea cu 
sprijinul acestor tehnologii reprezintă direcția de modernizare spre care se îndreaptă învățământul. 
Aplicațiile on-line devin tot mai populare, fiind favorizate de accesul facil la Internet al școlilor, al cadrelor 
didactice și al elevilor. Divese aplicații on-line, concepute pentru a ușura activitatea profesională în diferite 
domenii, pentru socializare sau petrecerea timpului liber, se pot dovedi instrumente utile pentru profesorii 
de toate specialitățile. 

2. 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: 

a) 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. 

b) semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea 
utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

c) 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 la limba și literatura română, 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 elev; 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 
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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.  

Variantele de test sincron pentru diferiţierea 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. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII ONLINE 
 LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT 

 
OVIDIU-DUMITRU PANDURU, PROFESOR E.F.S,  

LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 
 
1. Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învăţământ, având preponderent un rol 

reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât şi pentru îmbunătăţirea strategiilor didactice.  
2. Funcţiile evaluării: 
- de constatare dacă o activitate s-a desfăşurat în condiţii optime, sau în ce fel de condiţii; 
- de informare a societăţii, asupra stadiului şi evoluţiei pregătirii diferitelor eşaloane de subiecţi; 
- de diagnosticare a cauzelor care au condus – eventual – la o eficienţă necorespunzătoare a acţiunilor; 
- de prognosticare asupra evoluţiei viitoare a elevilor şi de sugestii privind optimizarea procesului 

instructiv-educativ; 
- de decizie asupra poziţiei sau intrării unui subiect într-o ierarhie, formă sau într-un nivel al pregătirii 

sale; 
- pedagogică, în perspectiva subiectului şi conducătorului procesului instructiv-educativ, pentru a şti 

ce au făcut şi ce au realizat.  
3. Formele evaluării 
 3.1 Evaluarea predictivă (iniţială) 
Se realizează pentru elevii şi clasele începutului de ciclu sau la clasele unde profesorul predă pentru 

prima oară şi nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită cunoaşterea 
posibilităţilor colectivului de elevi. 

Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului şcolar 
(alergarea de viteză, alergarea de rezistenţă), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea 
primului grupaj tematic de lecţii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului 
de planificare (număr şi durata unităţilor de învăţare, a mijloacelor de acţionare şi a nivelului de exigenţe), 
care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită iniţial. 

3.2 Evaluarea continuă (curentă) 
Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvenţe mai mici (în 

fiecare lecţie sau la finalul unui grupaj tematic de lecţii), având drept scop cunoaşterea gradului de însuşire 
de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecţii, când şi după 
caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente şi valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o 
face profesorul privind modul de organizare,a metodelor şi sistemelor de activităţi din etapele următoare. 
Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvenţă, indisciplină sau lipsă de echipament. 

3.3 Evaluarea sumativă (finală) 
 Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de 

pregătire şi cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistenţă, jocul sportiv. Se finalizează 
de regulă cu notarea elevilor. 

 4. Evaluarea online 
Programele de educație fizică adaptate sistemului de predare online sunt însoțite de sugestii privind 

probele motrice (pe cicluri de învățământ), care pot fi utilizate de-a lungul anului școlar, în condițiile 
învățământului online. Este important ca profesorul să proiecteze sarcini de evaluare cu niveluri diferite de 
dificultate (simple, de nivel mediu și de performanță înaltă) care să reflecte relația cu activităților de 
învățare, contextualizate și centrate pe competențe. În același timp, profesorul trebuie să aibă în vedere 
utilizarea unor instrumente de evaluare alternative, care să îi permită o apreciere cât mai realistă a nivelului 
de dobândire a competențelor specifice. În acest sens va putea utiliza: teste de cunoștințe (conform 
modelelor prezentate în manualele pentru clasele a V-a și a VI-a) - profesorul va prelua modelele din 
manuale și le va adapta incluzând întrebări cu conținut corespunzător programelor școlare pentru clasele la 
care va aplica testul; jurnalul personal al elevului, care va cuprinde performanțe individuale la probe de 
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evaluare a calităților motrice, aspecte privind regimul alimentar, date privind evoluția înălțimii/taliei și 
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 calități 

motrice, procedee tehnice simple din jocuri sportive, elemente statice din gimnastică acrobatică etc.); 
proiecte, portofolii cu tematică aferentă disciplinei Educație fizică și sport.  
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RESURE WEB UTILIZATE ÎN EVALUARE  

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, TAMARA PANTEA 

LICEUL TEORETIC ”GRIGORE MOISIL”, TIMIȘOARA 
 
Astăzi, atât în învățământul preuniversitar cât și în cel universitar, este recunoscut rolul Internetului 

în predare, învățare și evaluare. În multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru indispensabil 
pentru toți actorii educaționali, atât în sala de clasa cât și in afara sa. Tehnologiile moderne oferă o gama 
largă de aplicații, acestea reprezentând o bază pentru un nou sistem de furnizare a educației și de construire 
a cunoașterii.  

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 
• a se informa, a se documenta și extrage informații utile dezvoltării lor profesionale; 
• a vizita diferite site-uri pentru a fi la curent cu noile programe școlare și cu programele în derulare 

la care pot participa;  
• a accesa forumuri dedicate cadrelor didactice și pot comunica cu colegi din alte școli pe teme de 

interes comun; 
• a accesa informații de pe site-uri de tip wiki (exerciții de auto-evaluare/ teste); 
• a realiza unele activități; 
• a realiza aplicații; 
• a realiza proiecte și parteneriate; 
• a crea o bibliotecă on-line etc. 
Provocarea profesorilor din această perioadă este să identifice cele mai bune metode și tehnici de 

predare și evaluare. Actuala situație ne-a determinat să căutăm soluții, să ne informăm și să ne adaptăm, să 
fim deschiși la nou. Fiecare profesor a înțeles că utilizarea tehnologiei nu este o opțiune, ci este o necesitate. 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini 
și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Astfel, am putea aminti: 
– 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 dacă la un test cu răspunsuri la alegere 
au răspuns corect sau nu. 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 –este o platformă gratuită cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. A fost inventată 
pentru a fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ din întreaga lume. 
Aplicaţia este folosită, acum, de peste 50 de milioane de utilizatori. Baza pedagogică a acestei aplicații este 
că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 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. Pe lângă posibilitatea de a concepe propriul kahoot, jucătorii 
pot să caute prin milioanele de jocuri deja existente. 

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

– 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.  
Programe pe cara elevii le pot folosi pentru realizarea unor portofolii sau a unor broșuri online sunt: 

StoryJumper, Book Creator,  Storybird etc. 
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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. 

Astfel, profitând de resursele pe care le găsim online, putem să ne adaptăm cerințelor actuale și 
derulând parteneriate și proiecte să venim în întâmpinarea elevilor noștri cu lucruri noi, interesante și 
captivante. Evaluarea se poate face într-un mod distractiv, dar creativitatea profesorului și capacitatea sa de 
a se adapta sunt esențiale. Trebuie să îndrăznim să abordăm lucrurile diferit, să ne reinventăm mereu și să 
acceptăm schimbările care apar pe parcurs. 
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EVALUAREA LA GRADINIȚA 

 
 PROF.INV. PREȘC. PANȚIRU DIANA 

 GRAD. CU P.P. PINOCCHIO, SFANTU GHEORGHE 
  
 „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.”(D. Ausbel) 
 Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activități dependente de anumite intenții. Scopul 

evaluării este de a perfecționa procesul educativ. Ea vizează culegerea de informații cu privire la măsura în 
care au fost realizate obiectivele, stabilește eficiența activității desfășurate, a metodelor și strategiilor 
utilizate. De asemenea ajută cadrele didactice să descopere lacunele copiilor, să stabilească programe de 
recuperare individualizate. 

 Activitatea didactică în grădiniță este complexă și solicită forme de evaluare diversificate. Acum, 
când activitățile se desfășoară online și la grădiniță, cadrele didactice au fost nevoite să găsească noi metode 
prin care pot face evaluarea, aceasta fiind o parte atât de importantă în procesul instructiv educativ. 

O metodă bună pe care o putem folosi în evaluarea cunoștințelor copiilor este utilizarea aplicației  
wordwall.net., în realizarea unor joculețe de evaluare. 
Eu am utilizat această aplicație în realizarea unui joc de evaluare după Proiectul tematic ”Toamna”, 

joc în care am putut atinge toate aspectele de toamnă, toate informațiile pe care le-am parcurs cu copiii 
legat de acest subiect. Am formulat întrebări, am selectat imaginile potrivite și am creat astfel jocul cu 
ajutorul aplicației. Apoi am trimis linkul părinților, care l-au deschis, au introdus numele copilului și au 
pornit jocul. 

În contul meu, de pe aplicație, am primit apoi raportul cu clasamentul grupei de copii, punctajul 
obținut de fiecare copil, greșelile și răspunsurile lor corecte. Astfel am văzut ce a greșit fiecare copil, unde 
ar trebui să luăm măsuri de remediere. 
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BENEFICII ȘI PROBLEME ALE EVALUARII ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR PANZARU MARTA 
ȘC.G:SF.VOIEVOD ȘT5EFAN CEL MARE 

ONEȘTI-BACAU 
 
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 si administrare a cunoștintelor dobântite de elevi,desigur 
în același mediu. 

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) 
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. 

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. 

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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR PAPADOPOL FLORINA LUMINITA 

GRADINIȚA CU P.P. NR. 7, ALEXANDRIA 
 
 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. 

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 modu lîn care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actual ne ajută să înţelegem că tehnologii le 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 gratuita cum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecăruielev, 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 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 spunecă 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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EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. DANIELA PAPUC 

 
Introducere 
În contextul pandemiei, învățământul românesc a trecut în mediul online. Această schimbare a fost 

privită în diverse moduri, atât de elevi cât și de profesori. Majoritatea și-a exprimat părerea cum că orele 
online nu sunt la fel de benefice cum sunt în experiența clasică, la școală. Și evaluarea trebuie făcută altfel 
în acest context, deoarece metodele folosite precedent nu mai pot da aceleași rezultate. Astfel, elevii și 
profesorii trebuie să comunice pentru a găsi cea mai bună soluție, fiecare materie având cerințe diferite. 
Așadar, există avantaje și dezavantaje, pe care le voi prezenta ulterior. 

Perspectiva elevilor. Avantaje 
În primul rând, pentru elevi, evaluarea online poate avea unele avantaje. Pentru aceștia, este mai ușor 

să folosească platformele, iar tehnologia îi atrage. De altfel, testele date online, de acasă pot fi mai puțin 
stresante decât cele date la școală. Elevii se simt mai confortabil în propriul lor mediu, putând să se 
concentreze mai ușor. În același timp, testele date prin intermediul platformelor online pot fi mai benefice, 
deoarece elevii își pot vedea rezultatul la sfârșitul acestuia. De asemenea, ascultarea din teorie poate fi 
transformată în teste grilă, ceea ce majoritatea elevilor preferă. 

Dezavantaje 
Pe de altă parte, evaluarea online poate fi mai puțin eficientă decât cea clasică, mulți crezând că nu 

se verifică toate cunoștințele. Înlocuirea tezei cu evaluarea sumativă ar putea fi luată mai puțin în serios, 
dar rolul ei este același. Mulți consideră că teza ar fi mai benefică pentru că reprezintă un procentaj mai 
mare din medie, evaluarea sumativă având aceeași dificultate, dar fiind trecută ca o notă normală. De 
asemenea, prin evaluarea online, lipsește feedback-ul profesorului care îți verifică lucrarea, în cazul testelor 
care generează rezultatul automat.  

Concluzie 
În concluzie, evaluarea online este singura soluție rămasă în contextul pandemiei, școala online 

oferindu-ne prilejul să ne protejăm. Aceasta vine cu avantaje și dezavantaje pentru elevi, dar în general, 
poate fi mai puțin rigidă. Folosirea tehnologiei și exigența mai puțin ridicată a profesorilor reprezintă factori 
importanți, pozitivi pentru majoritatea elevilor. 

Introducere. Perspectiva profesorului 
Cadrele didactice dispun de programa școlară, un instrument de care se bazează pe parcursul unui an 

școlar și de la care, nu se pot abate. Aceasta are o structură pentru fiecare disciplină și include materialul 
pe care îl vor studia elevii, cu scopul de a asigura înaintarea nivelului de cunoștințe adecvat pentru anul 
următor. Materialul poate să difere în volum, depinzând de anul în care se afla elevii și de modificările 
făcute asupra programei. Deci, profesorii trebuie să fie siguri că vor atinge întreg materialul într-un an de 
zile, în ciuda factorilor externi și a situațiilor actuale în care ne aflăm. 

Schimbarea predării clasice cu cea online 
Evaluarea online este un mod nou prin care elevii pot fi notați corespunzător cunoștințelor asimilate 

din subiectele studiate. Marea majoritate a platformelor online pe care le folosim zilnic au încorporate 
opțiuni sau aplicații pentru folosirea lor în scop educațional. Acestea au toate opțiunile necesare pentru a 
asigura un mod de lucru eficient în predare și evaluare. Totuși, acestea au fost ignorate până în momentul 
de față. Acum, profesorilor le este impus să părăsească stilul clasic de predare și evaluare, cu care erau 
obișnuiți chiar de la începutul carierei de cadru didactic. Toți se așteaptă să se adapteze într-un timp foarte 
scurt sau imediat, în ciuda faptului că niciodată nu au apelat la acest mod de predare și evaluare sau că nu 
folosesc zilnic platforme online, spre deosebire de noile generații. Aceștia pot, sau nu, să fie deschiși la 
schimbări drastice, care necesită flexibilitate și răbdare. Odată cu gestionarea acestei presiuni la care sunt 
supuși în momentul de față, în paralel, ei trebuie să și respecte programa școlară cu strictețe.  

Greutățile predării online 
Evaluarea elevilor trebuie în continuare făcută, așadar, sunt acum ascultați și verificați prin aceste 

platforme online. Cu camera și microfonul deschis, ei se conformează, chiar dacă este cu greu tolerat de 
către elevi. Aceleași sentimente le are și profesorul, la care i se mai adaugă nesiguranța și stresul, generate 
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de faptele imprevizibile ale elevilor. Ei pot părăsi lecția și se pot întoarce oricând sau pot lipsi cu o mai 
mare ușurință de la ore, pot avea probleme tehnice neintenționate sau intenționate, totul fiind incontrolabil 
în mare parte. Lecțiile online pot fi mult mai greu de înțeles, iar predarea poate fi la fel de grea, mai ales la 
început. Iar când timpul evaluării sosește, elevii afirmă că nu sunt pregătiți din diferite motive sau că nu au 
înțeles în totalitate materialul predat cu câtva timp în urmă. Nu toți fac asemenea lucruri, bineînțeles, dar 
chiar și un elev, care ia o nota mică și afirmă după primirea rezultatului că nu a înțeles de la bun început, 
poate fi un semn de întrebare la adresa profesorului. Toate acestea se petrec în mediul online actual. 

Avantaje 
Totuși, un avantaj clar al profesorilor este ușurința cu care pot corecta testele și temele încărcate pe 

platforma online în care lucrează. Nu se vor mai confrunta cu descifrarea scrisului de mână neîngrijit al 
elevilor și în așa fel, pot evita erorile de corectare. În contextul pandemiei, ei nu mai au nevoie să se 
deplaseze până la unitatea de învățământ, ceea ce scade riscul infectării sau a altor incidente. Pentru cadrele 
didactice din orașele mari, acest avantaj consistă în economia de timp și energie. 

Concluzie 
În final, acest sistem nou de care dispun profesorii, nu este simplu, la fel cum nu le este simplu nici 

tinerilor. Din partea lor, se așteaptă la perfecțiune în îndrumarea, predarea și evaluarea corespunzătoare a 
elevilor.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INAVTAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR - PARLEA MARIOARA 

 SCOALA GIMNAZIALA IOSIF MOLDOVAN ARAD 
 
 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. 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. 

 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; 
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• 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 
 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. 

 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.  
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. 

 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 724oment724724 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 724oment724724724 accesul 

on-line la test, din varii motive dependente sau nu de 724oment724724 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. 

 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 ONLINE 

 
 PROFESOR PARNIA OVIDIU 

 
 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. 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde următoarele trei 
etape: verificarea, măsurarea și notarea. 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. 
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.  

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.  

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. 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. 

“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? 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 

 
PAȘCA FLORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HIDIȘELU DE SUS 
 
 Învățarea online necesită un grad de independență al elevilor și abilitatea lor de a rezolva probleme 

de învățare sau tehnice.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 cursuri și platforme online care vin în sprijinul elevilor. 

 Situația de criză provocată de apariția pandemiei COVID-19, a scos la iveală la începutul anului 
2020, problemele existente în societate.Din această cauză se resimte o schimbare radicală a sistemului 
educațional pentru ai face pe educabili să devină mai flexibili, mai bine pregătiți și mai conștienți pentru 
viața de mâine cu toate surprizele ce vor veni. 

 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. Elevii trebuie 
evaluați la sfărșitul semestrelor și acordată o notă finală care să reflecte atât înțelegerea cât și nivelul lor de 
cunoștințe.Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță.Ele 
pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, 
întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le folosesc pentru a evalua sau forma procesul de învățare 
al elevilor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile, testele finale date la sfărșitul unui curs, proiect, 
semestru, 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 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. 

 Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele etape: verificarea, măsurarea și notarea. Verificarea presupune colectarea de informații 
referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților, respectiv despre cunoștințele, abilitățile, 
capacitățile, competențele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii ,tehnici, metode 
și instrumente. Măsurarea reprezintă acțiunea și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la 
sisteme de referință, la standarde de performanță sau la criterii de evaluare. Notarea reprezintă acțiunea 
cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului realizat de elevi, respectiv cuantificarea 
nivelului lor de cunoștințe, abilități, aptitudini, capacități,etc. 

 Formele de evaluare în literatura de specialitate sunt structurate în : metode tradiționale (probe 
orale,probe practice, probe scrise) și metode complementare – observarea sistemică a comportamentului, 
referatul/eseul, portofoliul, autoevaluarea și proiectul. 

 Diversele platforme și aplicații folosite online ne arată că drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii folosite în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină mai întâi este modul în care tehnologia 
va îmbunătății pedagogia folosită. Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu atenție și în mod adecvat.Provocarea pentru cadrele didactice este să îndepărteze de noțiunea 
de evaluare ca document Word-înlocuirea 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 iar 
cadrele didactice care folosesc modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare 
în sarcini de lucru și evalaure au opțiuni nelimitate. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
INSTITUTOR PASCU LUCIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99, BUCUREȘTI 
 
 Pandemia de coronavirus a provocat 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 online 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. Personal, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de învățare, 
apoi a trebuit să-i ajut pe părinții copiilor să-și creeze cont, să utilizeze platforma. Din dorința de a evolua, 
de a transmite elevilor conținut informațional nou, am ales să particip la programe de formare profesională, 
să mă documentez, să mă înscriu în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să accesez materiale 
existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd -uri interactive, să descarc materiale didactice găsite pe 
diferite site -uri educaționale), să parcurg etapele necesare dezvoltării personale, să creez teste online, 
bareme de corectare, care să ușureze munca didactică. În activitatea desfășurată, am folosit laptopul ca 
suport pentru obținerea abilităților de lucru. 

 Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că provocarea este 
să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât 
și în mediul de acasă. 

Am utilizat zilnic resurse digitate, fiind un real sprijin pentru activitatea mea didactică în această 
perioadă. Am regândit activitățile didactice, astfel încât, proiectarea și desfășurarea acestora în mediul 
online să fie atractive pentru elevi și mai ales flexibile cu programul și nevoile copiilor. Cu siguranță este 
nevoie de perfecționare, pentru desfășurarea unor activități de învățare în mediul online. Creându-se noi 
orizonturi alternative predării tradiționale, este nevoie de o selecție atentă a platformelor utilizate, pentru 
ca acestea să fie de un real folos elevilor. 

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul sau 
în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare și 
evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. 

 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. 

 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. 

Evaluarea inițială are un caracter de diagnosticare, prevenție și presupune activități compensatorii 
pentru dezvoltare personală. 

Evaluarea inițială este un punct de referință pentru a combina cerințele practice ale evaluării formative 
și a atenției cu privire la diversitate. Revenirea informațiilor către elevi permite, de asemenea, îmbunătățirea 
proceselor de predare și învățare care au loc în sala de clasă. 
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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 
eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi 
nici realizarea une ierarhii.  

 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. 

În contextul actual, în cadrul evaluării inițiale la clasa a II-a, am folosit fișele digitale realizate pe 
platforma liveworksheets, teste realizate în drive folosind formularele google, jocuri realizate în aplicația 
wordwall.  

 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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”GRUPA RASTURNATA”- METODA INOVATOARE DE PREDARE-

INVAȚARE-EVALUARE IN GRADINIȚA 
 

 PAȘTINARU DOINA 
 PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR LA  

ȘCOALA GIMNAZIALA ”SF.MARIA” BOTOȘANI 
 
”Grupa răsturnată ” este o metodă care are la bază metoda ”Clasa răsturnată” și se poate spune că este 

o mare inovație în procesul de învățare-predare. După cum sugerează și numele, este o metodă prin care 
modelul de predare este, de fapt, inversat.În modelul tradițional, activitățile sunt centrate pe profesor, care 
lucrează ca element de legătură între copii și noțiuni.Cadrul didactic prezintă conținutul pe baza metodelor 
tradiționale : observarea,convorbirea ,exercițiul,etc și copiii ascultă ,participă și îți însușesc noțiunile noi . 
Cu ”Grupa răsturnată”, copiii au acces direct la noile conținuturi, iar educatoarea funcționează ca monitor 
și mediator.În acest mod, copiii sunt familiarizați cu conținutul curricular în avans,în partea de activități pe 
centre de interes (în special la Centrul Știință), prin materiale sugerate de profesor ca să fie parcurse acasă 
,alături de familie. Cunoștințele de bază pot fi dobândite și în afara sălii de grupă, unde copiii realizează 
sarcini propuse de educatoare cu privire la domenii specifice. În cadrul activtăților de dezvoltare personală, 
mai târziu, preșcolarii pot expune cunoștințele dobândite și educatoarea are șansa de a aprofunda anumite 
aspecte, stimulând interactivitatea în sala de grupă. Toate acestea au scopul de a garanta înțelegerea și 
sinteza conținutului. Astăzi,pentru a reuși să se dinamizeze activitățile ,educatoarea trebuie să dea dovadă 
de entuziasm și pasiune,de creativitate. Este important să atragem copiii spre informare,astfel încât aceștia 
să se simtă motivați și, prin urmare,să atenueze deficitul de atenție, să combată indisciplina și să dezvoltăm 
copii creativi și interesanți pentru societate.Astfel, procesul de predare-învățare trebuie să fie accesibil și 
agreabil, creând așteptări favorabile. Motivarea situațiilor de învățare ar trebui să fie creată astfel încât 
elevii să poată găsi un sens în învățare. Astfel, este importantă promovarea activităților care dezvoltă 
înțelegerea, permițând relația strictă dintre teorie și practică. Este important să urmărim,să întrebăm copiii, 
să gândim ca ei, să empatizăm, să propunem provocări și soluții la acestea.Educatoarea trebuie să-i ajute 
pe copii să-și dezvolte abilitatea de a aplica cunoștințele în diferite situații.Prin urmare, este necesar să 
adoptăm practici de lucru diferențiate cu copiii și să promovăm provocările din sala de grupă și în exterior. 
Este fundamental să căutăm strategii care să îi ajute pe toți elevii să reușească, indiferent dacă sunt elevi cu 
sau fără nevoi educaționale speciale. Atenția noastră, a educatoarelor, ar trebui să se concentreze mai mult 
pe copii. Cu toate acestea, astăzi, cu grupe de preșcolari numeroase, nu este întotdeauna ușor să facem 
muncă experimentală în sala de grupă. Activitățile standardizate nu prea permit preșcolarilor să aibă un rol 
activ, să aibă rolul principal în procesul de predare-învățare. Însă, este posibil ca preșcolarii să lucreze 
împreună, activ, să se implice în procesul de învățare într-un mod colaborativ, cooperant, dinamic și 
inovator, lăsând în urmă modelul elevului pasiv. Această metodă de predare propune activități mai puțin 
expozitive, mai participative și productive, în care copiii se implică mai mult, trezindu-li-se interesul și 
motivația, permițând munca în grupuri mici, dacă este posibil, eterogene, în insule mici, unde toți 
colaborează pentru atingerea scopurilor grupului. Permite copilului să-și construiască propriul bagaj de 
cunoștințe, folosind diferite instrumente și să-l împărtășească cu colegii, punând în practică producția 
colaborativă - aspectul fundamental al ”grupei răsturnate”. În acest fel, preșcolarul poate interacționa cu 
colegii săi și poate discuta într-un mod viu conceptele și ideile principale învățate în timpul întregului 
proces, promovând lucrul în echipă. ”Grupa răsturnată” creează situații care permit împărtășirea a ceea ce 
are fiecare și ceea ce știe fiecare. Se creează un fel de competiție, care îi determină pe copii să caute și să 
absoarbă majoritatea informațiilor pentru a arăta, în sala de grupă, că au acumulat multe cunoștințe noi.. 
Preșcolarul dezvoltă abilități, cum ar fi de conducător,promovează creativitatea, motivația, sporește stima 
de sine și obține autonomia necesară pentru a căuta informații și a-și dezvolta responsabilitatea. Cu ”Grupa 
răsturnată”,timpul alocat fiecărei categorii de activitate este gestionat corect, odată ce educatoarea oferă 
copiilor mai multe opțiuni pentru a căuta informații. Copiii obțin cunoștințe anterioare despre activitate prin 
materiale oferite în prealabil de către educatoare: jetoane, cărți, video-lecții și videoclipuri YouTube, printre 
alte resurse. Cu aceasta, activitatea frontală poate fi dedicată aprofundării temei, creării de oportunități mai 
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mari de învățare, clarificării îndoielilor și activitățilore de rezolvare a sarcinilor primite, studiile de caz, 
munca în grup, schimburile între elevi și profesor, proiectele și alte activități colective, care încurajează 
interacțiunea în clasă, cu promovarea unui timp de discuție între toți participanții. În acest caz,educatoarea 
este mai mult ca un mediator care monitorizează și ghidează preșcolarul în procesul de învățare.Cadrul 
didactic definește conținutul, instrucțiunile și strategiile de interacțiune. Aceasta îi permite profesorului să 
creeze noi oportunități de învățare care îi implică pe toți elevii.Această metodă permite educatoarei să aloce 
mai mult timp pentru a verifica cunoștințele dobândite de fiecare copil și pentru a înțelege dificultățile 
acestora. Permite o observație directă și mai eficientă, o modalitate continuă de evaluare a muncii efectuate 
de copil, marcarea progresului fiecăruia, dacă a cercetat materialele indicate sau este capabil să aplice 
concepte și dacă a dezvoltat abilitățile așteptate și vede rezultatele. Este demn de menționat faptul că această 
metodă permite crearea unor grupuri de nevoi.Cadrul didactic poate ajuta elevii în funcție de nevoile 
lor.Fiecare elev, fără îndoială, are un mod diferit de percepere a noului și fiecare dintre ei are un ritm diferit 
de acumulare de noi cunoștințe. Această metodă permite fiecărui elev să-și găsească propriul ritm.Această 
muncă diferențiată poate fi văzută ca un ajutor pentru toți copiii, în special pentru cei cu dificultăți. Astfel, 
acești elevi participă mai mult la activități și la rezolvarea sarcinilor. Cadrul didactic poate oferi mai multe 
provocări copiilor cu mai puține dificultăți și îi poate ajuta pe cei care au mai multe dificultăți.Într-o sală 
de grupă răsturnată, fiecare preșcolar poate învăța în propriul lui ritm. Învățarea devine personalizată pentru 
fiecare . Copiii au posibilitatea de a viziona un filmuleț documentar ori de câte ori au nevoie, pentru a derula 
înapoi, dacă este necesar sau pentru a sări peste părți în cazul în care doresc, sau pur și simplu se poate pune 
„pauză“ . Când copiii vin în sala de grupă, nu este nevoie să fie constrânși de activitatea propiu –zisă ,ci ei 
au posibilitatea sa fie implicați mai activ în discuții,experimente și proiecte. În ”grupa răsturnată” timpul 
este petrecut prin practică, învățarea prin colaborare și convorbire. Educatoarea este acolo pentru a ajuta 
fiecare copil individual.Copiii trec prin nivelurile inferioare ale domeniului cognitiv la acasă ,în familie în 
timp ce în sala de grupă accentul este pus pe niveluri mai ridicate de învățare ,înțelegere. La grădiniță copiii 
creează, evaluează,analizează și aplică iar acasă recapitulează si fixează.Această nouă abordare a învățării 
are avantaje și dezavantaje. Avantajele ar fi următoarele: 

• Crește interacțiunea între preșcolar - educatoare; 
• Copiii nu rămân în urmă deoarece informațiile le pot obține oricând doresc, online; 
• Toți copiii sunt implicați în procesul de învățare; 
• Conținutul informațiilor este păstrat permanent. 
 
Dezavantaje ar putea fi considerate următoarele: 
• Nu toti copiii au calculatoare sau acces la internet; 
• Mulți părinți nu sunt de accord cu folosirea mult timp a calculatorului și a internetului; 
• Lipsa motivării elevilor în rezolvarea temelor; 
• Rezistența la nou a cadrelor didactice; 
• Lipsa unor strategii de evaluare adecvate pentru această metodă; 
• Încărcarea timpului cadrelor didactice. 
 
Cele mai des folosite tehnici în „Grupa răsturnată” sunt: 
• Crearea unor prezentari video sau prelucrarea unor prezentări deja create; 
• Folosirea resurselor educationale de tip deschis; 
• Adaptarea resurselor educaționale deschise; 
 
In "răsturnarea" unei săli de grupă este mai mult decât distribuirea simplă a conținutului copiilor, 

astfel încât aceștia să poată lucra în mod independent. Este nevoie de timp,angajament, stăpânire și efort de 
la cadrele didactice ,cât și susținere din partea părinților. Aplic, de obicei,”grupa răsturnată„ la începutul 
fiecărui proiect tematic cu reluare înainte de a se derula temele săptămânale.  

 – Aplicație- metoda „Gupa răsturnată”folosită în cadrul proiectului tematic „Poveste de început”cu 
cele patru subteme : 

1.„Dragi copii vă dăm de veste/Grădinița-i o poveste”  
https://www.youtube.com/results?search_query=bobita+si+buburuza+la+gradinita 
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2.„În familie se știe/Viața e o bucurie” 
 https://www.youtube.com/watch?v=cNKDWdm-b-U 
 
3.”În oglindă când privesc /Eu pe mine mă zăresc” 
https://www.youtube.com/watch?v=8N0j9YFhzKM&t=8s 
 
4.„Faptele ,oglinda oamenilor sunt în orice loc pe pământ” 
https://www.youtube.com/watch?v=wKXXKtzVN2A 
 
Utilizarea acestei metode a avut ca scop antrenarea grupei de copii în familiarizarea cu activitățile din 

grădiniță (rechizite reguli,drepturile copilului),noțiuni despre familie ( membri ,rolul 
fiecăruia,activități,norme de comportare) ,corpul omenesc (înfățișare,părți componente,organe de 
simț,norme sanitare) și fapte ( comportament civilizat ,norme de comportare în diferite situații). 

Rezultate obținute: 
 
• Lucrul pe grupe a facilitat schimbul de idei si informatii si a dezvoltat gândirea critică. 
 • Fiecare copil a avut posibilitatea să contribuie în cadrul echipei și să se remarce prin modul în 
care și-a rezolvat sarcina. 
 • Copii au avut oportunitatea de a fi intuitivi, critici, creativi și de a-și sustine cu responsabilitate 

opinia. 
 • De asemenea, a fost stârnită curiozitatea copiilor, fiind stimulată dorinta de cunoaștere,precum si 

încrederea în capacitatea de sinteză. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Bergmann, J., & Sams, A.,2012, Flip your classroom: Reach every student in every class every day. 

Eugene, Or: International Society for Technology in Education. 
2.Center for Teaching Innovation at Cornell University,2017, Flipping the classroom. 
3.https://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/designing-your-course/flipping-theclassroom.html. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

EVALUAREA DIDACTICA FOLOSIND APLICAȚIILE GOOGLE FORMS 
PAȚCAN MEDANA 

LICEUL TEHNOLOGIC  
DE SILVICULTURA ȘI AGRICULTURA „CASA VERDE” TIMIȘOARA 

 
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. 

Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă 
care să aibă la bază formarea competenţelor elevilor. Centrarea pe competenţe este o preocupare majoră a 
ultimilor ani.  

Aplicația Google permite crearea de chestionare, teste online și formulare – Google Forms. Datele 
obținute în acest mod intră direct într-o foaie de calcul, permițând profesorului să analizeze informațiile 
colectate și să efectueze rapid un rezumat al unui chestionar. 

 Etapele pe care le presupune aplicarea unui asemenea test sunt: elaborarea testului, trimiterea testului 
către elevi spre rezolvare, prin e-mail, Facebook, Twitter, Google+, sau prin furnizarea link-ului la care se 
află testul, rezolvarea testului de către elevi și remiterea lor către profesor și corectarea acestora. 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. 

Această metodă de evaluare prezintă următoarele avantaje: 
 profesorul trebuie doar să elaboreze itemii pentru test și să editeze testul; 
 profesorul câștigă timp, corectarea testelor realizându-se cu ajutorul calculatorului; 
 corectarea este extrem de rapidă; 
 notele obținute pot fi trecute în catalog imediat, feed-back-ul fiind rapid; 
 grad mare de atractivitate pentru elevi; 
 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); 
 pe foaia de calcul tabelar similară cu Excel se colectează toate răspunsurile, oferind o evidență clară 

a nivelului fiecărui elev; 
 se asigură un ambient competitiv, propice actului didactic; 
 adaptarea la nivelul elevilor – ușor, mediu, greu; 
  motivare pentru studiu individual;  
 formare și dezvoltare de competențe IT. 
 
Dezavantajele testelor din Google Forms: 
• lispa dispozitivelor de conectare; 
• elevii pot trișa în rezolvarea testelor; 
• pentru o acuratețe sporită a evaluării, testul trebuie să cuprindă numai itemi obiectivi; 
• rezistența la schimbare din partea profesorilor; 
• atribuirea de răspunsuri la întâmplare de către elevi. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*http://aepeplus.weebly.com/uploads/3/7/4/8/37485975/tutorial_test_googleaepfin.pdf 
*http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/2014/apr/04_18_06_20Google_Drive.pdf 
*http://mvlada.blogspot.ro/2014/04/google-drive-crearea-formularelor-si.html 
*http://www.jaromania.org/parteneri/pagini/google-for-education 
*https://www.google.com/edu/ 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

 
 PĂTRĂŞCOIU VOCHIŢA ADRIANA 

 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TG JIU 
 
Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la nivel de disciplină, 

domeniu de studiu sau modul de pregătire. 
• În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real 

elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare. 
• Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar. 
• La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului 

și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată 
pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic 
responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 
științifice. 

• Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice ale 
beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: 

a) chestionări orale; 
b) teste, lucrări scrise; 
c) experimente și activități practice; 
d) referate; 
e) proiecte; 
f) interviuri; 
g) portofolii; 
h) probe practice; 
i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare, elaborate în conformitate cu 
legislația națională. 

(2) În învățământul primar, la clasele I-IV, în cel secundar și în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare 
disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe 
semestru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Cucoş,C., Pedagogie, Editura Polirom, 1996. 
2.Ionescu, M., Educaţia şi dinamica ei, Editura Tribuna învăţământului – Bucureşti, 1998. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE,IN INATAMANTUL ON-LINE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: PAUN STELUTA 

GRADINITA NR. 2, CALMATUIU 
JUD. TELEORMAN 

 
 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. 

 Evenimentele medicale ne-au surprins nepregatiti pentru a desfasura toate activitatea instructiv-
educativa on-line . Fiecare cadru didactic a incercat sa continue activitatea instruindu-se,informandu-
se,preluand materiale pe care le-a adaptatat nivelului general de dezvoltare dar si particularitatilor 
individuale ale copiilor.Efortul este considerabil,deoarece nu au avut cunostintele necesare nici copiii,nici 
cadrele didactice. Cursurile de dezvoltare profesionala s-au desfasurat pe repede-nainte si nu au avut(de 
cele mai multe ori)rezultatele asteptate. 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.Acceptand ca fiecare copil sa abordeze o tema in varianta cea mai accesibila lui, am reusit sa 
efectuez evaluarea finala. 

 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. 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. 

 
 Neavand o experienta bogata in domeniul respectiv(on-line),nu am avut prea multe exemple de 

oferit. Cer scuze, pentru continutul theoretic al materialului.Ramane sa exersam,sa capatam experienta,apoi 
sa exemplificam,in editii viitoare ale proiectului. Multumesc pentru intelegere! 

 
 
 Sursa: internet. 
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 METODE SI TEHNICI DE PREDARE IN  

 INVATAMANTUL ONLINE  
 

 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, 
 COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU 

PENA MARIA 
 
 Invatamantul online reprezinta o forma de invatare la distanta,adecvata unor contexte speciale asa 

cum este perioada actuala de pandemie si ofera posibilitatea pregatirii etapizate,structurate si coordonate 
corect. 

 Abordarea metodelor online ofera profesorului o conectivitate si o cooperare mai mare cu elevul,o 
responsabilizare mai mare a elevului in procesul de invatare. 

 Fiecare metoda utilizata in invatamantul online are specificul ei.Centrarea pe professor &LOW-
TECH, este o metoda traditionala de predare,se bazeaza pe predarea explicita prin prelegeri si demonstratii 
conduse de profesor,iar acesta poate juca mai multe roluri:autoritate formala,expert,model personal. 

 Aceasta metoda nu include preferintele elevilor si nu le ofera oportunitati de invatare practica sau 
alternativa,instruirea fiind centrata pe profesor.Utilizarea tehnologiei si interactivitatea sunt extrem de 
reduse. 

 Centrarea pe profesor& HIGH-TECH flipped classroom(clasa rasturnata)..Prin utilizarea acestei 
metode copiii urmaresc prelegerile preinregistrate de profesori acasa,iar la clasa comenteaza,discuta pe 
marginea temei. 

 Metoda de predare kinestezica-LEGO&LOOSE PARTS, are la baza teoria inteligentelor 
multiple.Copiii invata si experimenteaza,jucandu-se,,nu asculta prelegeri si se foloseste ca metoda 
complementara de predare. 

 Prin metoda LEGO, copiii observa obiectul in ansamblu si modul in care din piesele individuale se 
construieste intregul. 

 LOOSE-PARTS,aceasta metoda are la baza pedagogia Waldorf si Montessori si prin utilizarea ei se 
incurajaza joaca libera si creativitatea copiilor,se deruleaza in spatii libere sau in interior,are impact asupra 
dezvoltarii sociale,cognitive, afective si in derularea activitatilor se utilizeaza materiale din 
natura(frunze,ghinde,conuri, flori,scoici,pietricele),alimente(boabe,paste,seminte),obiecte de 
mercerie(nasturi,ace,panglici)si obiecte din plastic(capace,betisoare,farfurii,linguri,furculite). 

 Centrare pe elev si HIGH-TECH,gramificarea, are la baza 
 jocurile electronice si urmareste implicarea mai activa a elevilor in procesul de invatare iar accentual 

nu mai este pus pe notare ci pe crearea abilitatilor de rezolvare a problemelor si se realizeaza prin programe. 
 Tehnici ale gandirii critice si creative 
 Societatea in care traim are nevoie de oameni flexibili care sa poata sa faca fata oricaror provocari 

noi chiar si in lipsa pregatirii speciale,de oameni creativi,ingeniosi care sa creeze produse,servicii si sisteme 
noi, are nevoie de oameni care sa lucreze in echipa,sa colaboreze, dotati cu inteligenta emotionala. 

 Aceste deprinderi trebuie sa fie formate,cultivate in procesul de educatie.Exersarea gandirii critice 
presupune operatia de conceptualizare,comparatie,analiza,sinteza,evaluare,reflectie personala,aplicare si 
are un scop,iar abilitatile pot fi considerate abilitati cognitive inalte fiind automonitorizate. 

 Gandirea creativa este un demers autonom de actiune asupra mediului inconjurator,determina un 
rezultat cu caracter inovator,original,personalizat si este reflexiv,activ,inventiv,critic,un instrument de 
adaptare la cunoastere,la experimentare si implementare concreta. 

 Studiul de caz este o metoda care are la baza cercetarea si stimuleaza gandirea critica prin 
analiza,intelegerea,diagnosticarea si rezolvarea unui caz. 

 Studiul de caz ii ajuta pe elevi sa deprinda competente de sistematizare,sa ia decizii,sa gandeasca 
critic,sa analizeze,sa formuleze ipoteze pe care sa le dezbata,sa argumenteze,sa tolereze divergente de 
opinie si sa structureze abilitati sociale de negociere,comunicare,confruntare. 
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Explozia stelara este o alta metoda interactive de predare.Stimuleaza creativitatea copiilor si se 
bazeaza pe formularea de intrebari pentru rezolvarea de probleme.O putem folosi in derularea 
activitatilor:memorizare,povestire,convorbire,lectura dupa imagini. 

 Hartile mentale(MIND MAP), este un instrument excelent pentru ca elevii sa se reprezinte,sa 
prezinte si sa inteleaga informatiile.,,Harta mintii”este oglinda propriilor ganduri.Mind Map poate fi 
comparata cu harta unui oras.Ideea principala,subiectul este reprezentat intr-o imagine centrala.Temele 
principale radiaza de la imaginea centrala ca,, ramuri”.Ramurile cuprind o imagine cheie sau un cuvant 
cheie desenat sau tiparit pe linia sociala.Subiectele de importanta mai mica sunt reprezentate,,crengute”ale 
ramurii relevante.Ramurile formeaza o structura nodala conectata. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR: PENTEA-POP RODICA 

 
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. 

Ce este evaluarea? 
 Evaluare | def. • 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 
|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 

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 

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 

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/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROFESOR PEPTAN ANA-MARIA SIMONA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTONIE MOGOȘ”- CEAURU-A.R. CORNEȘTI 
  
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. 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 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. 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: o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată 
evaluarea șio mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
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 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. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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 HOW CAN TEACHERS EVALUATE THE SUCCESS OR FAILURE OF 

THEIR LESSONS? 
 

 PROF. STELUȚA PERIANU, 
 ȘCOALA GIMNAZIALA VADENI, JUD. BRAILA 

  
 All teachers, whether at the start of their careers or after some years of teaching, need to be able to 

try out new activities and techniques. It is important to be open to such new ideas and take them into the 
classroom. But such experimentation will be of little use unless we can then evaluate these activities. Were 
they successful? Did the students enjoy them? Did they learn anything from them? How could the activities 
be changed to make them more effective next time? 

One way of getting feedback is to ask students simple questions such as: “Did you like that exercise?”, 
Did you find it useful?” and see what they say. But not all students will discuss topics like this openly in 
class. . It may be better to ask them to write their answers down and hand them in. Another way of getting 
reactions to new techniques is to invite a colleague into the classroom and ask him or her to observe what 
happens and make suggestions afterwards The lesson could also be videoed, although I have some doubts 
about this approach. Let me explain why.  

The camera does not normally portray anything the way it is actually perceived by people. To tape 
something so that it comes across in viewing the way it actually came across in person requires using 
professional video techniques not likely to be used in these evaluation tapes.  

Typically the camera is set up on a tripod at the back of the room, aimed toward the front on a fairly 
wide angle that encompasses the width of the room, and set to roll. The microphone on the camera is left 
to pick up the sound; the teacher will not have a wireless lapel microphone. The voices of the teacher and 
the students will typically be tinny, distant, and flat in the sense of not having much inflection. Certainly 
any nuances in volume, tone, and inflection will be lost.  

The teacher’s actions will look cold or distracting. The teacher’s facial expressions will be fairly 
indiscernible. All nuances will be lost. A teacher that talks with his/her hands, no matter how expressive 
and interesting that might be in person, will appear on tape to be gyrating for no reason, as if s/he had some 
sort of nervous condition.  

The best teacher in the world, doing his/her best teaching ever, will appear lifeless and ineffective, 
both visually and audibly, if video taped from the back of a room by a camera mounted on a tripod set at 
wide or medium angle, using the camera’s own microphone. None of the feeling of warmth, intimacy, 
humor, and direct psychological contact between each student and the teacher that might have occurred 
will show up on the tape. That is not the proper way to tape a teaching experience, and it is not fair to any 
teacher.  

A camera set up that way simply does not capture things the way the human mind does in person. 
Anyone who has ever audio tape-recorded a really animated and interesting conversation, will be able to 
tell you that on playback the conversation will almost always sound dead, and filled with boring pauses, 
and all kinds of distracting and extraneous noises. Neither the pauses nor the noises were part of the 
consciousness of anyone participating in the conversation, but neither can be ignored when listening to the 
tape. Anyone who has even photographed something that seemed really attractive or interesting to them 
will normally be disappointed in the photographs because the subject will seem cold and distant, will have 
shadows that are terribly distracting, will have background objects in distracting places, and will typically 
have way too much space on either side of it. The main subject will just not appear in the photograph the 
way they appeared to the consciousness of the person taking it. Unless, obviously, one is an accomplished 
photographer.  

In general, it is a good idea to get students’ reactions to lessons, and their aspirations about them 
clearly stated. Many teachers encourage students to say what they feel about the lessons and how they think 
the course is going. The simplest way to do this is to ask students once every fortnight, for example, to 
write down two things they want more of and two things they want less of the answers we get may prove a 
fruitful place to start a discussion, and we will then be able to modify what happens in class, if we think it 
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appropriate, in the light of our students’ feelings. Such modifications will greatly enhance the teacher’s 
ability to manage the class. 

Good teacher managers also need to assess how well their students are progressing. This can be done 
through a variety of measures including homework assignments, speaking activities where the teacher 
scores the participation of each student, and frequent small progress tests. Good teachers keep a record of 
their students’ achievements so that they are always aware of how they, are getting on. Only if teachers 
keep such kinds of progress records can they begin to see when teaching and learning has or has not been 
successful. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PERICLEANU ALINA 

 
Învățământul actual trece ca noi toți, de altfel, print-o perioadă foarte grea. Trebuie să ne adaptăm în 

orice moment, pentru a face față provocării de a susține învățarea, chiar și de la distanță. 
Pentru mine, personal, marea provocare nu a fost susținerea unor lecții de predare și de învățare 

online, ci cum voi face evaluarea conținuturilor predate. Am crezut la început că nu am cum să fac acest 
lucru fără a fi față în față cu elevii, fără a le ști și a le simți nevoile, fără a le descoperi nedumeririle într-un 
timp real. Mă intrebam cum voi face o evaluare formativă sau una sumativă la distanță? Cum voi putea să 
fiu obiectivă în evaluarea cunoștințelor? 

Am descoperit câteva metode de evaluare care pot fi utilizate de cadrele didactice în orice moment al 
unei lecții, atunci când ar vrea să aibă un feed-back de la elevi. 

Testele scurte 
 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. 
Exemple 
 Scrie 2-3 minute, 2-3 propoziții despre ce ai învățat din video-ul urmărit. 
 Scrie 1 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 mentală a lecției de azi. 
Activități de feedback scurte: 
 creați etape în realizarea unui proiect, cu evaluare formativă și feedback la fiecare etapă. 
Materiale video interactive : creați materiale video interactive (cu Edpuzzle / Nearpod) în care:elevii 

pun pauză, interacționează cu conținutul, răspund la întrebări., au acces la jocuri și simulări cu răspunsuri 
imediate. 

Activități de reflecție scurte 
 asigură înțelegerea și reținerea conținutului (texte / rezolvări de probleme etc.) și gândirea critică 
 previn plagiatul de idei și rezolvări 
 oferă profesorului feedback despre nivelul la care se află elevul 
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 alegeți ca evaluarea sumativă să aibă forma unui test online, aveți în vedere pentru pentru itemii 
online: 

 Adecvați lungimea textului vârstei elevilor și păstrați ce este esențial; dacă dați un examen mai 
complex, grupați întrebările în funcție de 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, elevul are 50% șanse să ghicească 

răspunsul; 
 Testați evaluarea din perspectiva elevului înainte de a o trimite. 
Metode combinate de evaluare în ora digitală 
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. 
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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  
 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. 
Instrumente de evaluare online 
 Kahoot- Evaluări atractive, ca o joacă! 
Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educatională. Lansată în 

august 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. (sursa: Wikipedia) 

 Quizizz- Evaluări interactive, ca o joacă! 
Quizizz este o platformă în care puteți crea evaluări, dar și lecții care să includă aceste evaluări. De 

asemenea vă oferă acces la rapoarte privind răspunsurile și rezultatele înregistrate de elevi. 
 Google Forms- Evaluări atractive, rezultate la îndemână! 
Google Forms este o aplicație de creare și administrare a chestionarelor online inclusă în suita de 

Google Docs și în Google Classroom. Pentru a-l accesa aveți nevoie de un email Google (Gmail sau cu 
domeniul școlii). 

 ASQ este o platformă educațională gratuită creată de o echipă de profesori români, care conține 
teste pentru toate disciplinele. Este în curs de dezvoltare. 

 Padlet este o aplicație colaborativă, care permite elevilor să co-creeze proiecte, materiale și sarcini 
de lucru pentru diverse discipline. Ați avut deja ocazia să o folosiți pe parcursul lecțiilor de până acum. 
Poate fi folosit și în evaluare. 

 Flipgrid dezvoltă abilități de comunicare orală, gândire critică și exprimare a opiniilor, iar prin 
funcționalitățile sale încurajează interacțiunea și feedback-ul profesor-elev și elev-elev. Poate fi solosit și 
în evaluare 
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 GRĂDINIȚA ON LINE- METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR PERȘOIU GABRIELA  

 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC  
C. BRATESCU -CONSTANȚA/GRADINIȚA DE APLICAȚIE 

 
 Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, în situația de criză sanitară, cum 

este cea în care ne aflăm, pare a fi o soluție pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul 
educațional. 

 Activitatea preșcolarilor, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, 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 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 grupurile de Whats App, filmulețe cu activități interactive, cântece, 
utilizarea platformei Meet etc. 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 a părinților 
sunt prioritare în această perioadă.  

 Pentru educatoare, 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, mai ales pentru copiii de vârstă 
preșcolară. Trebuie să dai dovadă de multă creativitate pentru a reuși să menții interesul copiilor pentru 
activitățile propuse. Activitatea on line cu preșcolarii presupune ajutorul adulților care sunt acasă cu copiii, 
părinții fiind cei care îi conectează la diverse platforme on line, ei sunt cei care ii ajută să rezolve diferite 
sarcini, astfel încăt, mai mult ca oricând, cadrul didactic trebuie să facă o adevărată echipă cu părinții pentru 
a-l putea sprijini pe copil în dezvoltarea sa armonioasă.Prin predarea la distanță au de suferit aspectul 
relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, individualizarea și 
personalizarea învățării. 

 Întreg procesul de evaluare a trebuit să fie regândit, pregătit din timp, discutat cu părinții. În acest 
sens am utilizat diverse metode și tehnici cum ar fi : 

•  lucrările practice, 
•  portofoliile cu produsele copiilor, 
•  aprecierile verbale, 
• fișele interdisciplinare, 
• discuțiile individuale 
• proiecte tematice 
 Părinții au fost îndrumați să completeze un calendar al stimulentelor primite de către copii sub forma 

unor emoticoane afișate la vedere, în camera copilului sau într-un alt loc vizibil din casă. Aprecierile verbale 
adresate copiilor de către educatoare pe parcursul activităților derulate sincron au fost marcate prin fețe 
zâmbitoare pe aceste calendare.De asemenea, în cadrul activităților asincron, părinții au facut același lucru, 
reușind astfel să-i motiveze pe copii în rezolvarea anumitor sarcini de lucru.La sfârșitul unui proiect tematic, 
sau al unei teme individuale, la sfârșitul săptămânii, copiii au numărat fețele zâmbitoare, relizând în acest 
fel autoevaluarea activității personale. 

 Am utilizat, într-o proporțe mai mica, fișele cu conținut interdisciplinar, deoarece nu toți părinții 
aveau posibilitatea imprimării acasă a acestor fișe. Sarcinile acestor fișe au fost individualizate, astfel încât 
fiecare copil să se simtă confortabil atunci când a trebuit să rezolve fișa respectivă. 

 Proiectele tematice au fost de un real folos în evaluarea copiilor. Am propus două sau trei teme din 
care fiecare a avut libertatea să-și aleagă tema preferată. În cadrul săptămânii ”Școala altfel”, pe platforma 
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Meet, copiii și-au prezentat proiectele realizate : ”Pietenul meu cel mai bun ”-animalul de companie; 
”Familia mea ”- copiii au realizat, în colaborare cu părinții, postere cu imagini referitoare la activități 
realizate împreună; ”Ce putem găti?”- album cu rețete culinare realizate acasă. 

 Portofoliile copiilor au reprezentat o modalitate mai elaborată de evaluare, mai rafinată, care a 
solicitat o interpretare a unor rezultate de diverse tipuri, în baza unor criterii foarte bine formulate – altfel 
spus, au solicitat mai mult timp şi mai mult efort. Eficienţa lor este însă mult mai mare în privinţa reflectării 
progreselor realizate de către copil. 

 Rezultatele evaluării au fost diseminate părinților în cadrul unor întâlniri individuale pe aplicația 
Meet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILIOGRAFIE: 
1.www.elearning.ro- Utilizarea resurselor WEB pentru educație 
2.www.upit.ro -Educația online  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. PESCARU ANDRA -VERA 

COLEGIUL NATIONAL „NICHITA STANESCU” PLOIESTI 
 
În contextul actual, asistăm la modificări majore la nivelul sistemului de învățămant în general și al 

procesului instructiv-educativ în special. Mutarea procesului de predare-învățare-evaluare în sistemul 
online este o provocare pentru toți actorii implicați: elevi, cadre didactice și părinți. Acum mai mult ca 
oricând, dascălii trebuie să adapteze procesul de învățare la nevoile și specificul elevilor, precum și la noile 
condiții de desfășurare a activităților și să aleagă metodele, tehnicile și instrumentele potrivite în această 
situație.  

Toate aceste modificări sunt vizibile și în domeniul evaluării școlare, aceasta fiind considerată parte 
integrantă a procesului de învățare. 

“Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 
este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii 
pedagogice.”31 (Cucoş, C. 2001) 

Trecerea la învățământul online a atras digitalizarea procesului de predare-învățare-evaluare și 
implicit folosirea unor metode și instrumente moderne, adecvate acestui tip de învățare. De când am trecut 
în sistemul online, am folosit mai multe platforme și instrumente în vederea desfășurării orelor: Google 
Classroom, Zoom și Microsoft Teams, platformă pe care o folosesc și în prezent, instrumente precum 
Kahoot, Mentimeter sau Vocaroo. 

Platforma Microsoft Teams adoptată la nivelul instituției unde îmi desfășor activitatea a devenit 
“școala virtuală” sau “școala de acasă”, un “hub” unde școala s-a mutat cu totul: elevi, profesori, resurse 
educaționale, mijloace de evaluare (creare de teste și posibilitatea de a oferi feedback), chat, întâlniri online, 
spațiu de stocare, posibilitatea de realizare colaborativă de documente.  

În ceea ce privește evaluarea în sistemul online, pot spune că metodele clasice (probele orale, scrise) 
și cele complementare (observarea sistematică, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, autoevaluarea) se 
întrepătrund. În tot acest timp, în cazul meu, la disciplina pe care o predau – limba franceză, o pondere mai 
mare a avut-o evaluarea orală, metodele folosite fiind argumentația (prezentarea unei opinii argumentate), 
proiectul (pregătit în prealabil și prezentat online), jocul de rol (elev-elev/ elev-profesor), povestirea, 
răspunsul la întrebări.  

Realizată după o grilă de evaluare ce vizează toate aspectele (adecvare la subiect, corectitudine socio-
lingvistică, morfo-sintaxă, lexic, complexitatea frazei, fonetică), evaluarea orală mi-a permis oferirea de 
feedback mult mai rapid, imediat după rezolvarea sarcinii. Alte aspecte pozitive ale evaluării orale, online, 
ar mai fi: gradul de flexibilitate şi posibilitatea de a adapta gradul de dificultate în funcţie de calitatea 
răspunsurilor elevului; posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale elevului, 
evaluarea devenind astfel și o modalitate de întărire a cunoștințelor; precum și interacţiunea directă între 
profesor şi elev. 

 Cu toate acestea, evaluarea orală are și unele limitări, mai ales în sistemul online: problemele tehnice 
care pot apărea în timpul orei, calitatea sunetului, timpul alocat fiecărui elev face ca evaluarea să se întindă 
pe mai multe ore, apariția unor variabile precum starea de moment a celor evaluați. 

Am folosit și evaluarea scrisă prin transmiterea de teste online, concepute în GoogleForms pe 
platforma GoogleTeams, cu itemi de tipul alegere multiplă, adevarat-fals și justificare, răspuns scurt. Din 
avantajele evaluării scrise în sistem online, pot enumera: economia de timp deoarece evaluarea scrisă 
permite testarea unui număr mai mare de elevi într-un timp relativ scurt, verificarea tuturor elevilor asupra 
acelorași conținuturi, posibilitatea elevilor de a reveni asupra răspunsurilor până la predarea lucrărilor 
scrise. Au existat și dezavantaje precum: apariția unor probleme tehnice în timpul evaluării, elevii se pot 
inspira din diferite surse în conceperea răspunsurilor. 

31 Cucoş, C., Istoria Pedagogiei, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
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O altă metodă de evaluare a fost proiectul, unde evaluarea scrisă s-a împletit cu evaluarea orală 
deoarece elevii au prezentat proiectele realizate acasă. În această situație, elevii au avut posibilitatea să se 
transpună în pielea profesorului și să le vorbească colegilor, să le capteze interesul și să le mențină atenția 
pe toată durata prezentării desfășurate online. 

Ambele forme de evaluare (scrisă și orală) prezintă avantaje și dezavantaje, este în mîinile fiecărui 
profesor să aleagă cele mai bune metode și instrumente și să le folosească oportun şi optim pentru a realiza 
o evaluare obiectivă în sistemul online. În plus, trebuie să avem grijă să nu transformăm evaluarea în 
sistemul online într-o situație fabricată și să ținem cont de faptul că evaluarea școlară trebuie să fie 
dinamică, centrată pe elev și pe procesele mentale ale acestuia și să favorizeze reglarea și autoreglarea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Cucoş, C., Istoria Pedagogiei, Editura Polirom, Iaşi, 2001. 
- Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., Pînișoară, I.O., Pregătirea psihopedagogică, Editura Polirom, 

București, 2008 
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PLANIFICARE „GRĂDINIȚA DE ACASĂ” 
 

PETACA DANIELA MARIA / CENUȘA MARIA LILIANA 
 
NIVEL I  
GRUPA MIJLOCIE” INIMOȘII” 
EDUCATOARE: PETACA DANIELA MARIA/ CENUȘA MARIA LILIANA 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”  
PROIECT TEMATIC: Toamna în cântec și culoare”  
SUBTEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Toamna dulce, fructe aduce”  
EDUCATOARE: PETACA DANIELA MARIA/ CENUȘA MARIA LILIANA 
PERIOADA/SĂPTĂMÂNA: 19.10.2020 – 23.10.2020  
 

 TURA I 
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ADP- R: 
”Zburdăm, 
sărim, dar ne 
și odihnim!” 
ADE –
Știință: „Ce 
formă 
mărime și 
culoare au 
fructele?”  
Artă: 
„Fructul 
preferat”- 
modelaj  
 
ALA/MM-
Joc de 
mișcare 

- formarea 
deprinderilor de 
odihnă; 
- observare para 
- realizarea 
desenului; 
-joc liber. 
 
 
 
 

 
www.pinterest.ro 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=GzOePXnHa_M 
 
 

-Suport pentru 
explicitarea și 
înțelegerea unor 
concepte și 
instrumente cu care 
operează 
curriculumul pt. 
Educ. Timpurie 
-R.F.I.D.T; 
- identificarea 
materialului 
didactic online; 
 

-activități de dezvoltare 
personală, joc liber, 
desen,rutine 

 
 
 
 
 
 

 TURA II  
(se va completa ca la TURA I, diferența fiind la sarcini de lucru și la momentul de mișcare)  

D
A

T
A

 

DENUMIR
EA 
ACTIVITĂ
ŢII 

ACTIVITATEA 
DE ÎNVĂȚARE 
(SARCINI DE 
LUCRU) 

SURSE WEB ACTIVITATEA 
METODICĂ 

EVALUARE 
(RAPORT) 
-desen liber, rutine 

M
A

R
Ț

I 2
0.

10
.2

02
0 

ADP- R: 
”Zburdăm, 
sărim, dar ne 
și odihnim!” 
ADE – 
Educație 
plastică 
(D.OS): 
„Compot de 
fructe” – fișă 
de lucru 
 
MM/MP- joc 
liber, 
ascultare 
poveste 
 

- formarea 
deprinderilor de 
odihnă; 
-realizarea 
sarcinilor de 
lucru; 
- vizionarea unui 
filmuleț despre 
fructe; 
-joc liber. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=GzOePXnHa_M 
 

Suport pentru 
explicitarea și 
înțelegerea unor 
concepte și 
instrumente cu care 
operează 
curriculumul pt. 
Educ. Timpurie; 
- identificarea 
materialului 
didactic online. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. PETERNEAMȚ-BARBU LEONTINA CLAUDIA 

ȘCOALA “GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA 
 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea.  
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. 
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). 
 În contextul actual, 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.Voi prezenta câteva 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 
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https://classroom.google.com/u/0/
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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 – 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. 

 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. Elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare 
şi evaluare prin diverse metode dar provocarea cea mai mare este aceea de a demonstra însuşirea 
competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Manolescu, M.. (2005). Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente. Bucureşti: Meteor Press. 
2. Oprea, C.L.. (2006). Strategii didactice interactive. Bucureşti: E.D.P.. 
3. Radu, I.T.. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: E.D.P.. 
4. 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. 
5. Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational 
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MIJLOACE DIDACTICE FOLOSITE IN MEDIUL ONLINE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA GALEȘU 

LOCALITATEA BRADULET 
JUDETUL ARGEȘ 

PROFESOR PETRESCU AMALIA  
  

 Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, 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. 

 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.  

 Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, pot fi semnalate, 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 limba română, 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 frecvente: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
1.  Petre Botnariuc, Constantin Cucoș, Cătălin Glava- ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU 

INOVAREA EDUCAȚIE, Editura Universităţii Bucureşti, mai 2020. 
2. Constantin Cucoş, PEDAGOGIE, Bucuresti, 2009. 
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STUDIUL EVALUĂRII ON-LINE 

 
PROF. PETRESCU GICA, 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 
 DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
 
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 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; 
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 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 
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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RULETA 

TOAMNA SI LEGUMELE DE TOAMNĂ 
- PROBĂ DE EVALUARE ONLINE 

 
PETRUȚA ANGELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12  
ALBA IULIA 

 
Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi presupune 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.  

Într-o pedagogie a formării centrate pe copil evaluarea este indispensabilă. Rezultatele se raportează, 
după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra un parcurs greșit sau a confirma eficienţa 
învăţării. Evaluarea ajută la prevenirea unor erori, lacune în învăţare. 

În conditiile în care activitatea de invatare se desfășoară online, evaluarea presupune o mai atentă 
preocupare a educatorului pentru a găsi modalitatea atractivă, eficientă, prin care copilul poate fi evaluat. 
Dificultatea vine în alegerea celor mai potrivite instrumente, metode și tehnici, care să stârnească interesul 
copiilor pentru activitate, dar și să să ofere indicii educatoarelor si părinților despre pregătirea si progresul 
înregistrat de copil şi de a sunţine demersul spre nivelul următor. 

În cadrul proiectului tematic O lume de miresme, pentru domeniul Dezvoltarea cognitivă si 
cunoașterea lumii am propus realizarea unui joc didactic desfășurat online, intitulat: Toamna și legumele 
de toamnă  

Scopul: cunoașterea unor caracteristici ale anotimpului toamna, schimbările climatice din mediul 
apropiat, activitățile specifice acestei perioade, denumirile și caracteristicile legumelor  

Comportamente vizate: 
 -realizează operații și deducții logice în procesul de investigare al mediul apropiat specifice 

anotimpului toamna . 
 -denumește, descrie, clasifică legumele. 
Mijloace: o ruleta care conțne un set de sarcini aranjate aleator.  

 

Regulile jocului:  
Jocul didactic Toamna și legumele de toamnă se desfășoară în online. Copilul solicitat declanșează 

rotirea ruletei, lecturează intrebarea împreună cu educatoarea, oferă răspunsul la întrebarea „Te rog să-mi 
spui...?”  

Educatoarea consemnează răspunsurile şi realizează interpretarea rezultatelor.  
 
BIBLIOGRAFIE: 
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, 2019 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

 
ÎNTOCMIT DE PROF. PINGHIREAC SIMINA-ELENA 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 RACHIȚI, LOC. RACHIȚI, 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 
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.  

 Etapele evaluării :  
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică cuprinde următoarele trei etape: 

verificarea, măsurarea și notarea. 
1.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. 

2.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. 

3. 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, pentru mediul on-line se folosesc următoarele instrumente de e-learning și de 
comunicare: Skype, Google Classroom, Zoom, platformele : Kinderpedia, G Suite, Microsoft Team, 
Moodle, etc.  

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
a)metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
b)metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare. Acestea oferă o interacționare directă între 

profesor 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. 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 părerea mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise nu mai este aplicabilă. Probele practice se mai aplică în mod eficient, dar doar dacă au aplicabilitate 
în mediul electronic, la disciplina respectivă.  

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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Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât credem noi. On-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de 
standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a elevului. 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); În concluzie, portofoliul nu este 
numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unor grupuri de elevi .  
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate, se înscriu 
următoarele: 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 ( Consider că ar trebui să lucreze elevii prin intermediul 
calculatorului/telefonului și apoi să-și prezinte jurnalul ca fiind o echipă bine întemeiată, totuși de la 
„distanță”, în mediul on-line ) .  

 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 ŞI TEHNICI INTERACTIVE DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PINTEAN ANGELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA VLADIMIRESCU 

STRUCTURA GRADINIȚA PP VLADIMIRESCU 
 
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 în mediul online . Evaluarea 
este actul didactic care determină promovarea sau nepromovarea elevilor dintr-o etapă de învățare în alta. 
A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programei de instruire au fost 
atinse, precum şi eficienţa metodei de predare-învățare folosite. Prin activitatea de evaluare se desemnează 
acțiunea de măsurare şi apreciere a rezultatelor. În planul evaluării, profesorii sunt preocupați sistematic de 
măsurarea si aprecierea cantității şi calității cunoștințelor elevilor, a deprinderilor, abilitaților, capacitaților, 
intereselor si priceperilor posedate de elevi la un moment dat, fie ca rezultat al educației, fie ca premisă a 
acesteia. 

Pedagogia contemporană atrage, de asemenea, atenția asupra necesitații nuanțării mai bogate şi a 
folosirii mai flexibile a tehnicilor de evaluare existente. Schema tradiționala a tehnicilor de evaluare este 
considerata prea săraca, așa că s-au experimentat si s-au produs metode noi precum testul docimologic. 
Problematica evaluării este şi va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura pedagogică, cu atât 
mai mult fiind o problemă, deoarece în această perioadă preşcolarul ia legatura cu educatoarea doar prin 
intermediul internetului, asftel putem identifica o evaluare defectuoasă. Deşi la nivel conceptual există o 
unitate a punctelor de vedere privind rolul evaluării, formelor de evaluare, strategiilor de evaluare şi 
metodelor de evaluare, la nivelul practicii intervine o limitare a evaluării determinată de modul de 
desfăşurare a activităţilor instructiv-educative. Evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
acţiunile umane; la nivel educaţional ea nu mai este un act final al învăţării, ci se integrează organic în 
procesul de învăţare, creând relaţii interactive şi circulare. 

Evaluarea este o componentă a procesului de instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea 
efectelor activităţii desfăşurate atât în modul fizic, cât şi online, în vederea optimizării ei, pe baza colectării, 
organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. Se remarcă o 
tranziţie de la problematica preciziei, garantată prin măsurare, la o problematică a raportării calitative, prin 
luarea în consideraţie a fundamentelor formării preşcolarului şi o orientare spre modalităţi care favorizează 
dezvoltarea autonomiei acestuia. . Strategiile moderne de evaluare urmăresc să accentueze dimensiunea 
acţiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu ca 
ansamblu de cunoştinţe, dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi, competenţe). 
Acestea sunt: proiectul; portofoliul; fişa pentru activitatea personală a elevului; hărţile conceptuale; jurnalul 
reflexiv; investigaţia; interviul; înregistrări audio şi/sau video şi fotografiile. Titpuri de metode interactive 
de evaluare în învăţământul online: 

Proiectul - reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş).Proiectul poate fi utilizat ca metodă interactivă în 
învăţământul online. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva 
săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. Proiectul este o formă activă, participativă 
care presupune şi încurajează transferul de cunoştinţe, capacităţi, facilitează şi solicită abordările 
interdisciplinare, şi consolidarea abilităţilor sociale ale educabililor. Este deosebit de util atunci când 
profesorul urmăreşte accentuarea caracterului practic/aplicativ al învăţării şi apropierea între discursul 
teoretic şi experienţa de viaţă a preşcolarilor, mai ales în condiţiile desfăşurării activitităţilor în mediul 
online, învătământ 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).  
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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; - 

distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare preşcolar; distribuirea/asumarea responsabilităţilor; - 
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 calitatea procesului, a 

activităţii copilului. În acest sens, este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, susceptibile de a 
asigura o evaluare obiectivă, şi să le comunice preşcolarului,pentru a putea fi desfăşurat în activitatea 
online. 

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).Portofoliul reprezintă un veritabil „portret pedagogic” al preşcolarului 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. Portofoliul este un 
instrument utilizat în cadrul evaluării atât fizice, cât şi celei online, care permite estimarea progresului în 
învăţare al educabilului prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari. (semestru, an 
şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). Astfel, un portofoliu poate conţine următoarele: fişe de informare şi 
documentare independentă, creaţii proprii, desene, colaje, postere, teme, proiecte şi experimente, 
curiozităţi, elemente umoristice referitoare la tematica abordată, înregistrări audio/video, fotografii. 
Portofoliul îl ajută pe preşcolar să se autoevalueze. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a copilului, 
prin care cadul didactic poate să-i urmărească progresul de.a lungul perioadei online, la revenirea acestuia 
în mediul grădiniţei fizice, de-a lungul unui interval de mai lung de timp. La începutul demersului educativ 
se realizeaza un diagnostic asupra necesităţilor educabilului de învăţare pentru a stabili obiectivele şi 
criteriile de evaluare 

Problema evaluării este pe cât de dificilă pe atât de interesantă şi de importantă pentru preşcolari şi 
profesori. Dascălii sunt direct responsabili dacă procesul educativ este util dar şi plăcut copiilor, de aceea 
ar trebui să construim o imagine pozitivă a evaluării,în învăţământul online şi nu numai. Evaluarea nu 
trebuie asociată cu controlul, eşecul sau sancţiunea ci cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, 
cu calităţile pe care le poate valorifica şi dezvolta de aici încolo.  
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 IMPORTANTA EVALUARII ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR, PIRVULESCU CORNELIA 

 LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI 
 
 Când ne gândim la evaluarea online,în primul rând trebuie să ştim că aceasta 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. 

 Nu contează în ce mod are loc această evaluare ,ci doar că este imperios necesară,dezvoltându-se 
diferite tipuri ale acestui proces. 

 Evaluarea online a crescut în popularitate,deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare şi administrare. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă 
evaluarea formativă decât cea sumativă a elevilor. 

 O altă utilizare a tehnologiilor online este predarea temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. 

 Procesul de evaluare online are următoarele beneficii: 
-posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
-monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
-evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
-evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
-furnizarea de feedback imediat. 
 Această evaluare online ar trebui să fie selectivă,flexibilă şi divesă pentru a lua în considerare nevoile 

şi circumstanţele diferite ale elevilor ,elevi ce urmează cursuri online. 
 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate,flexibilitate şi utilizează mult din 

strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. 
 Ea poate fi utilizată: 
-ca o sursă independent de dovezi pentru evaluare; 
-ca o contribuţie la întregul process de evaluare; 
-în vederea transmiterii şi administrării materialelor de evaluare . 
 De asemenea,evaluarea online poate furniza: 
-o mai mare flexibilitate asupra locului ,momentului şi modului în care este eficientă evaluarea; 
-o largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic sau de către altă persoană din alt grup.Cele mai 

comune strategii de evaluare online utilizate în tehnologie sunt eseurile,alcătuirea şi predarea de portofolii 
,teste pe calculator,de exemplu,răspunsuri scurte ,întrebări cu răspunsuri de tipul alegere multiplă şi quiz-
uri. 

 Cele mai utilizate opţiuni online enumerate în limba română sunt: 
-teste scrise; 
-portofolii; 
-participarea la discuţii online; 
-eseuri; 
-quiz-uri şi întrebări online; 
-teme colaborative. 
 Bibliografie: 
ANTA-Australian National Training Authority,Assessment and Online Teaching,Australian Flexible 

Learning Quick Quide Series Bron,A(2005). 
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MODERN TECHNIQUES AND METHODS TO ASSESS STUDENTS 

 
PROF. PITIȘ EUGENIA  

ȘCOALA GIMNAZIALA “SF. GHEORGHE” CRAIOVA 
 
Due to COVID-19 lockdown, the teachers are asked to take online classes. Besides imparting 

instruction, the teacher also has to conduct different types of assessments to evaluate students' performance. 
What is an effective way to evaluate students' performance during online teaching? 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. There are many software tools that allow you to generate engaging tasks.  

Choose your way to assess student learning and a related tool to align your needs and the results you 
want to achieve. Some of these methods and techniques I have already experienced with my students 
depending on their age their level of English Quizzes, matching exercises, self-assessments, case studies 
and problem-solving questions, scenario-based questions, and games are some of the best instructional tools 
you can use when it comes to assessing students. Assessing student learning is an essential component of 
effective teaching and learning in the online environment. The following resources will provide you with 
information on how to effectively use online assessments. 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. 

 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.  

2. Open-Ended/Essay Questions 
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.  

3. Drag-And-Drop Activities 
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. You 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’s essential to use this assessment 
type when you want learners to be able to apply knowledge in a real-life situation.  

4. Online Interviews 
You can incorporate a video conference within your online teaching to give learning a more personal 

touch. During brief online interviews, students can demonstrate their proficiency in language, music, 
nursing, and other courses, for example, where mastery of specific skills is an important requirement.  

5. Dialog Simulations 
 A dialog 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, 
let them know what to expect and provide a safe place to practice their reactions and responses.  

6. Online Polls 
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..  

7. 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. Quizlet and Kahoot are two popular applications that teachers can use to create 
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fast-paced interactive learning games. There are also many other apps, such as GimKit, Formative, and 
Plickers, that can add a game-show experience to the classroom. 

8. Peer Evaluation and Review 
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. 

9. 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.  

10) Problem-Solving Case Studies 
Case studies involve analyzing a real life instance of an event to gain greater insight into what could 

be done the same or differently in future occurrences. It is an ideal assessment tool and practice for learners 
as they help bridge the gap between theory and practice. It is a natural impulse for anyone to solve problems 
and provide solutions to situations in everyday occurrence. So, why not take advantage of this to provide 
an interactive learning experience for your audience? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCES: 
*Pallof and Prat: Assessing the online Learner 
*Kearns LR: Student Assessment in Online Learning: Challenges and Effective Practices 
*Faculty Focus: Assessing Online Learning: Strategies, Challenges and Opportunities 
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E LEARNING - TESTAREA ONLINE A CUNOSTINȚELOR 

 
PROF. PLEŞA MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,DACIA”PITESTI 
 
 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. Instrumentele de 
evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 

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

 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. 

 Acest articol are drept scop prezentarea unor soluții alternative de predare, fără a avea pretenția că 
acoperă toate soluțiile posibile, sau cele mai bune soluții posibile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 

 1. Cerințe de bază: Internet, dispozitiv, email 
Pe lângă accesul la internet, mai avem nevoie de o adresă de e-mail. Sistemele de adrese de e-mail 

cele mai utilizate sunt: Gmail, Yahoo și Outlook. Cei de la Google au și ei o formă de Account pentru a creea 
o adresă de Gmail.Trebuie să luăm în calcul factori de stres „electronic”deoarece oboseala intervine mult 
mai rapid în această combinație dispozitiv-școală. 

 2. Comunicarea video 
Trebuie să găsim o formă de comunicare video deoarece avem nevoie de interacțiune. Copiii au 

nevoie să-și vadă profesorul și să îl asculte chiar dacă uneori nu înțeleg foarte bine.  
Soluția Skype pare cea mai bună opțiune pentru comunicarea video, audio și cu partajare de ecran. 

Este foarte ușor de utilizat, permite conversații multiple, managementul închiderii microfoanelor, 
managementul înregistrărilor, chat în format text,etc.  

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. 

Microsoft Teams :Sign up-ul pe versiunea Free se poate realiza și cu o adresă de e-mail de Gmail, 
dacă este asociată unui Microsoft Account. 

Soluția 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 este un mod de a comunica mai facil, recomandandu se utilizarea variantei pe 
calculator a WhatsApp. Doar că în versiunea Desktop a WhatsApp ului nu se poate iniția un apel video sau 
nu se poate partaja ecranul, ceea ce poate constitui un dezavantaj major. 
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Video offline este util în cazul în care comunicarea video în timp real nu este posibilă.Astfel 
profesorii pot alege varianta înregistrării offline a prezentării unei teme sau subiect de la clasă și apoi 
încărcarea acestuia pe platforme dedicate, exemplu Youtube. 

 3. Soluții pentru managementul claselor și conținutului 

La nivelul mai multor școli de-a lungul timpului au fost implementate diverse platforme dedicate 
suportului educației.Totuşi prezența la școală, interacțiunea profesor-elev și elev-elev este esențială într-un 
proces educațional bun. 

Platforma Moodle este una din cele mai utilizate soluții de e-learning în şcolile 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, teme de tip eseu și multe altele.  

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 virtual,se pot 
posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de discuție.  

Platforma Adservio 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
*http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
*https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
*https://valygreavu.com/2020/03/10/solutii-free-de-e-learning-pentru-scoli-reactie-rapida/ 
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 PREDARE-INVATARE-EVALUARE DE TIP ONLINE IN GRADINITA 

 
PROFESOR: PLESCA DANIELA 
GRADINITA CU P.P. NR. 24 IASI 

 
În munca cu preşcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu 

posibilităţile preșcolarilor din grupa pe care o coordonez la Gradinita cu p.p. nr. 24 Iasi, în măsură în care 
activitățile s-au desfășurat de acasă, în sistem online. Din 11 martie 2020, datorită implementării stării de 
urgență, prin care atât cadrele didactice, cât și preșcolarii au fost nevoiți să rămâna la domiciliu, activitățile 
au fost gândite a fi susținute online, utilizând platforma watschapp si kinderpedia. 

La baza acestor decizii au stat următoarele ipoteze: 
1. Dacă educatorul este în legătură directă cu preșcolarul când acesta își petrece timpul în activități 

educaționale dirijate, atunci calitatea informației consolidate sau dobândite crește. 
2. Daca se desfasoara cu prescolarul activitati efectuate intr-un anumit interval de timp, atunci acesta 

petrece mai puțin timp în fața micilor ecrane pe perioada COVID-19. 
Plecând de la aceste ipoteze și de la ideea implicațiilor negative pe care timpul petrecut, utilizând 

tehnologia IT de tipul telefonie mobile îl are asupra sănătății preșcolarilor, am repartizat timpul activităților 
în funcție de orarul stabilit pe parcursul întregului an școlar. Aici mă refer la activitățile din cadrul 
domeniilor experiențiale: 

• luni- DS (Cunoașterea mediului) și DEC (Educatie plastică) 
• marți – DȘ (Activitate matematică) și DEC (Educatie muzicală) 
• miercuri- DLC (Educarea limbajului) și DPM (Educație fizică) 
• joi- DȘ (Activitate matematica) și DOS (Educație pentru societate) 
• vineri- DLC (Educarea limbajului) și DOS (Activitate practică) 
Evidențiez faptul că, pe parcusrul acestei perioade, am desfășurat online toate aceste activități din 

procesul instructiv-educativ, dar beneficiind și de faptul că, în primele zile după rămânearea acasă a 
preșcolarilor, acestora le-au fost înmanate dosare cu fișe de lucru, atât retrospectiv, cât și in avans, neștiind 
încă sub ce formă vom efectua procesul instructiv-educativ și cât timp vom fi sub egida restricțiilor stării 
de urgență. Deoarece platforma watschapp ne permite conferințe susținute în timp real, iar implicarea 
preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare. Părinții au fost extrem de 
mulțumiți. 

În cadrul activității ecologice, activitate care face parte din domeniul Om și Societate, activitate 
practică, am urmărit confectionarea de jucarii din diverse materiale pe care copiii le-au avut la dispoziție. 
Le-am pus la dispoziție copiilor și părinților mai multe filmulețe cu idei interesante și materiale necesare 
pentru realizarea lor. Preșcolarii au fost foarte bucuroși că au lucrat împreună cu părinții/bunicii și au aflat 
și văzut câte lucruri interesante putem obține dacă reciclăm diverse materiale/obiecte. Au realizat floricele 
din bețe de ureche, bărcuțe din hârtie, suporturi pentru creioane. 

În continuare voi prezenta fotografii din timpul activităților on-line, de exemplu: ,,Cum 
confectionam jucarii!’’ 
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Ultima luna de activități instructiv-educative susținute online mi-a relevat faptul că și 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 utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut posibilitatea să învete 
lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 
observa 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 atat 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 noi platforme de învățare online (modul de lucru pe 
warshapp/kinderpedia - pe care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul consiliilor profesorale 
sau a cercului pedagogic), am învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru 
preșcolari. 
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INSTRUMENTE WEB 2.0 UTILIZATE IN ACTIVITATEA DIDACTICA 

 
 PROF. PLOAE MONA-LAURA,  

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”, IASI 
 
 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”. 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, 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 un instrument ce se poate utiliza la clasă și anume Kahoot. 

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. 
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, 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 
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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. 

 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: 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

(STUDIU DE SPECIALITATE) 
 

PROF. POAȚĂ IULIETA 
 ȘC. GIMN. „VOIEVOD LITOVOI” +  
 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

 ORAȘ TG – JIU, JUD. 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 învățare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor și 
cursurilor. 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 
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 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 (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 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, la școală sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea on-line 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 on-line 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 on-line 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 on-line 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. În prezent, cele mai comune strategii de evaluare on-line utilizate 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 on-line enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii on-line; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări on-line; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene on-line (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
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 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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PRACTICI INOVATOARE IN DOMENIUL FORMARII PROFESIONALE 

 
PROFESOR POIATA LILIANA, 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. M. ELIAS” SASCUT 
 
Utilizarea eficientă a învățării deschise, online, multidisciplinare pentru a permite o învățare mai 

flexibilă, se realizează prin activități, sesiuni interactive care susțin dobândirea unor abilități transferabile, 
antreprenoriale și digitale.Partea de teorie este disponibila fiecarui participant pe tot parcursul cursului atât 
în cadrul claselor de studiu, cât și acasă, pentru aprofundare individuală.  

Cu ajutorul animațiilor și simulărilor realiste, platforma e-learning Electude revoluționează 
metodele de învățare a cursurilor privind tehnologia construcțiilor de mașini, cu accent pe latura 
funcțională. Platforma Electude este o modalitate de învățare avansată, o resursă educațională deosebit de 
utilă elevilor, dar și profesorilor, care integrează o bază de date cu lecții, sarcini, simulări și teste online. 
Este definită în prezent ca cea mai eficientă și mai modernă metodă care poate fi utilizată pentru a explora 
informațiile dorite din domeniul Mecanică-Auto. 

 
 
 Platforma permite elevilor să folosească materialul virtual și să învețe din el concentrându-se în mod 

constant pe aplicațiile practice. Experimentele virtuale folosite în modulele de învățare sunt cele mai bune 
modele de prezentare a experimentelor în timp real, eliminând nevoia de achiziționare a echipamentelor 
costisitoare ( ex.machete cu motoare, planșe etc. ). 

Unul dintre exemplele de bune practici pe care le-am adus în liceul nostru a fost implementarea 
platformei Electude la clasele din domeniul mecanic. 

După crearea conținutului de către profesor, elevul poate accesa lecțiile, testele din cadrul modulelor 
prin logarea în contul Elev. 
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Exemplu 
 Se pot selecta din meniu lecțiile pe care dorim să le parcurgem la clasă sau doar pentru a le vizualiza 

personal. Acestea pot fi alocate individual sau pentru toată clasa, pentru întreaga săptămâna de predare sau 
o anumită perioadă de timp.  
 Individualizarea procesului de învăţare este asigurată prin alocarea individuală a modulelor oferind 
accesibilitate, flexibilitate pentru elevii care învață mai repede sau pentru cei rămași în urmă care vor să 
recupereze (în weekend).Astfel, instruirea asincronă, în care participanţii nu sunt conectaţi în acelaşi timp 
la reţea se poate îmbina cu invățarea sincronă din timpul orelor de curs, la școală. 
 Elevii pot continua studiul modulelor de unde au rămas sau pot răsfoi modulele pe care le-au terminat. 
Modulele sunt organizate pentru activitatea de învățare după un cuprins standard oferit de platforma 
electronică și sunt grupate pentru diferite nivele de învățare.  

De asemenea se pot crea cursurile personale pentru tot anul, de predare, care vor fi valabile tot timpul 
deci munca profesorilor este redusă enorm de mult. Profesorii își pot încărca propriile fișiere( max. 5MB) 
pe site-ul Electude al organizației lor și pot partaja acest conținut cu utilizatorii Electude din cadrul 
organizației lor sau cu toți utilizatorii Electude la nivel mondial - așa cum doresc.  

 
 
 Fiecare lecție este compusă din paragrafe scurte în care conținutul este prezentat într-o manieră 

concisă care captează atenția elevilor. Softul platformei permite vizualizarea celor trei niveluri de învățare: 
inițiere, înțelegere și aplicare. Platforma de e-learning integrează un LMS cu o bază de date cu lecții, sarcini, 
simulări și teste. 

La clasa a XI –a P, fiecare profesor de specialitate a înscris elevii pe platformă, au creat conturi de 
elev și s-au accesat modulele de specialitate, conform conținuturilor curriculum-ului, sau după nevoile de 
pregătire/recuperare ale fiecărui elev.  
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În cadrul culturii de specialitate pentru anul I, au fost parcurse o serie de lecții din cadrul modulelor 

Lăcătușerie generală și Organe de mașini.Sunt prezentate în continuare, secvențe de lecție parcurse de 
elevi. 

Pentru Modulul Lăcătușerie general-clasa a IX-a, pot fi accesate lecții despre mijloace pentru 
măsurarea mărimilor mecanice sau a sculelor utilizate la operațiile de prelucrare. 

 
La sfârșitul fiecărui segment din lecție elevii trebuie să răspundă la una sau mai multe întrebări pentru 

a continua. Acest sistem îmbunătățește foarte mult reținerea informației și face ca învățarea să fie mai 
interactivă, concepută pentru elevii de azi ai generației digitale.  

775



 
Software-ul ține evidența răspunsurilor corecte și a numărului de încercări pentru a obține rezultatul 

corect. Acest lucru oferă profesorilor cel mai bun feedback cu privire la progresul real al elevilor înscriși la 
acest curs. 

Rezultatele modulelor de învățare sau ale cursurilor pot fi văzute în mai multe moduri. Există 
prezentări generale pentru fiecare grup și pentru fiecare elev, pentru o colecție de cursuri, pentru un singur 
curs sau pentru un singur modul. Se pot tipări sau exporta aceste vizualizări, de ex. pentru a le procesa într-
un program de calcul tabelar precum Excel sau OpenOffice.  

Profesorul poate monitoriza în orice moment performanțele elevilor, conform nivelului de dificultate 
abordat. Nivelul abilităților și cunoștințelor ale elevilor poate fi măsurabil 

 

 
Toate rezultatele și informațiile privind progresul acestora sunt prezentate într-o diagramă tip bară. 

Această diagramă constă din zone verzi, roșii, albe și uneori gri. Aceste culori reprezintă o parte a 
conținutului de învățare și au următoarea semnificație: 

•  verde: terminat corect 
•  rosu: terminat incorect 
• gri: terminat dar cu rezultat necunoscut 
• alb: neterminat 
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Platforma permite "lucrul în echipă", prin corelarea rezultatelor a doi elevi la un modul. În acest fel, 

elevii pot lucra împreună pe un modul, în timp ce rezultatele apar pe ambele conturi ale elevilor. 
Un beneficiu major al utilizării acestei platform o constituie faptul că, la sfârșitul unei sesiuni 

complete de formare, se pot acorda certificatele care specifică performanța elevilor la un nivel de curs. În 
acest fel sefacilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin 
învățarea formală, non-formală și informală;Când elevul are acces la un curs, pagina cu rezultatele 
individuale conține un tabel cu certificate (potențiale). Accesând pagina de ansamblu a certificatului și 
calificarea asociată acestuia se afișează toate certificatele parțiale acordate. 

Pentru calificările predefinite, elevii trebuie, de obicei, să îndeplinească anumite cerințe formale 
(indicatori de performanță). Indicatorii de performanță ai unei calificări pot fi legați de modulele care sunt 
incluse în curs, dacă se adaugă șablonul de certificat. 

 
 
 Activităţile de învățare prin intermediul platformei la elevii din grupul țintă de la clasele a XI-a, în 

cadrul Modulului III-Automobile, au anticipat o schimbare în procesul de învățare susţinut în cadrul 
claselor de la învățământul profesional. Mai mult, acest mod de predare s-a putut extinde și la ceilalți elevi 
de la calificarea mecanic auto, la clasele a IX-a și a X-a. Rezultatele așteptate se prezintă astfel: 

-la nivel funcţional: crearea unui cont pe platforma Electude pentru fiecare profesor/elev: în urma 
lecțiilor parcurse, atitudinea elevului faţă de procesul de învățare a trecut de la perceperea acesteia ca o 
activitate standard, de rutină înainte de realizarea conturilor pe platformă, la perceperea acesteia ca un 
instrument de cunoaştere, de învățarea modului în care funcționează vehiculul, diagnosticarea problemelor 
și reparații într-un mod interactiv; 
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-la nivel acţional: utilizarea eficientă în cadrul orarului, dar şi individual, a resurselor informaţionale 
digitale; personalizarea învățării cu multiple valențe, accesul facil, aplicația având o interfață grafică 
realistă,; oferirea de feed-back continuu conduc la formarea și dezvoltarea competenţelor de 
autocunoaştere, autopoziţionare, autopromovare şi de conștientizare a a propriului potenţial în rândul 
elevilor, mai bine pregătiți pentru meseria aleasă. 

 Platforma Electude reprezintă un mijloc de învățare constructivist, oferind o cale efectivă de inovare, 
reprezentând prin instrumentele oferite un argument în favoarea utilizării tehnologiei informației în 
procesul de predare/învățare. 

 Utilizarea acestei platforme ca instrument de predare prezintă următoarele avantaje: 
 Înțelegerea noțiunilor științifice, a conceptelor se realizează pe o diversitate de metode definite 

prin interactivitate, implicare, comunicare, colaborare, iar construirea cunoașterii se realizează prin 
activității individuale sau de grup; 

 Posibilitatea prezentării informațiilor și structurarea conținutului științific într- o manieră intuitivă 
care stimulează interpretări deschise, inovative, constituindu-se într- un mijloc de formare a unor valori, 
atitudini pozitive; 

 Oportunitatea oferită elevului de a seta propriul ritm de învățare, primind feedback-ul progresului 
în orice moment al studiului ; 

 Permite realizarea feedback-ului prin care elevul este înștiințat despre calitatea/corectitudinea 
răspunsului la rezolvarea cerinței. 

 Conținutul și varietatea modulelor standard se potrivesc perfect cu programul de predare asincron și 
sunt o alternativă la curriculumului existent. 

Elevii au căpătat/şi-au dezvoltat abilitatea de a identifica şi de a consulta o sursă de informaţii care să 
le faciliteze în viitor autocunoaşterea, realizarea unei aplicaţii în vederea obţinerii unui job, cunoaşterea 
unor profesii din perspectiva propriilor opţiuni etc. 

 Prin activităţile desfăşurate la clasă integrând tehnologia digitală prin intermediul platformei de 
învățare, ne propunem să dezvoltăm la elevi atitudini pozitive fata de învăţare, creșterea stimei de sine, 
capacitatea de a acţiona şi rezolva problemele în mod responsabil, conștientizarea faptului că dezvoltarea 
personală/profesională este un proces de învăţare activă întreprins pentru ei înşişi.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR POMIRLEANU ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL ANDREI” BUHUȘI 
 
Predarea online pentru clasele primare, gimnaziu și liceu este complet diferită pentru profesorii 

care au ales să susțină cursuri online în perioada cât școlile sunt închise. 
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. 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. 

Cele mai folosite 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 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 și 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 de predare aplicate în clasă au un puternic 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. 
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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. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către 
educație. 
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EVALUAREA DEZVOLTARII MOTORII LA COPII CU DIZABILITATE 

VIZUALA.METODE SI TEHNICI IN INVATAMANTUL ONLINE 
 

PROF. KINETOTERAPEUT POP LIDIA RODICA 
LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE 

 
Când vorbim despre dezvoltarea copilului, adesea vorbim despre etape de dezvoltare motorie. O etapă 

de dezvoltare reprezintă de fapt o abilitate motorie care este dobândită/ învățată de cei mai mulți copii în 
jurul aceleiași vârste. 

De ce sunt etapele de dezvoltare motorie importante? Ne putem gândi la etapele de dezvoltare ca 
la o listă de verificare. În timp ce vârsta exactă la care un copil trebuie să atingă o etapă de dezvoltare poate 
varia, părinții se pot îngrijora dacă copilul lor nu a dobândit o abilitate pe care alți copii de aceeași vârstă 
au dobândit-o deja. Etapele reprezintă o medie a vârstei la care copilul poate atinge anumite abilități, dar 
trebuie subliniat că între copii pot exista diferențe considerabile. De exemplu, unii copii încep să meargă în 
jurul vârstei de 9-10 luni în timp ce alții încep să meargă în jurul vârstei de 14-15 luni. Urmărind etapele 
de dezvoltare, părinții, medicii, kinetoterapeuții, profesorii pot înțelege mai bine cum se dezvoltă în mod 
obișnuit un copil și pot fi vigilenți la orice problemă potențială de dezvoltare, intervenția timpurie fiind un 
factor important în recuperarea unei întârzieri motorii. 

Fiecare copil este unic, de aceea trebuie să ne reamintim mereu că fiecare copil se dezvoltă diferit, 
fiecare în ritmul său! Nu toți copiii vor dobândi abilitățile etapelor de dezvoltare în același timp. Abilitățile 
se dobândesc una după cealaltă, depind una de apariția celeilalte. Abilitățile mai rafinate, spre exemplu 
mersul, se dezvoltă de obicei după ce alte abilități mai simple, cum ar fi mersul în patru labe sau statul în 
șezut, au fost dobândite. De aceea este esențial, pentru dezvoltarea echilibrată a copilului, să nu fie sarite 
niciuna dintre etapele de dezvoltare, de exemplu este foarte important ca întâi copilul să meragă în patru 
labe și apoi să mergă în piciore! 

La copiii cu patologii neurologice severe pot exista diferente majore între etapele de dezvoltare ale 
unui copil tipic și vârsta la care aceștia dobândesc achizițiile motorii de bază, cele din primul an de viață 
(ținut capul, rostogolit, stat în funduleț, mers de-a bușilea, mers). 

Copii cu dizabilitati vizuale au acelasi potential de a invata cum sa se miste in siguranta si eficient in 
mediul lor ca si cei cu vederea intact.Totusi,fiinca vederea joaca un rol important in procesul de dezvoltare 
pot aparea intarzieri in unele segmente dcum ar fi taratul si mersul.Musculatura poate fi mai slaba datorita 
lipsei experientei de miscare intr-o varietate mare de pozitii.Posturile corpului pot fi incorecte iarabilitatea 
copilului de a se misca dintr-o pozitie in alta cu usurinta,poate fi limitata. 

Când evaluam dezvoltare motorie a unui copil ,există tendinţa de a ne focalize atenţia pe ceea ce noi 
numim itemi de dezvoltare cum ar fi:poate copilul să stea in funduleţ,,să se rostogolească, sau să meargă. 

Sunt teste care măsoară specific dezvoltarea motorie a copiilor cu dizabilitaţi vizuale,cum ar 
fi:Peabody Mobility Scale and Kit for Infants and Todlers,Oregon Project for Visually Impaired and Blind 
Prheschool Children.Aceste teste pot fi folosite de specialişti,care să măsoare nivelul de dezvoltare 
motorie.Aceste teste se fac împreuna cu parinţii îndrumaţi de kinetoterapeut prin intermediul unui device 
şi indicaţiile medicului curant. 

Este foarte important să vedem calitatea mişcarilor pe care le efectuează copilul ,precum şi 
secvenţialitatea unei mişcari.S-ar putea ca un copil să nu poată efectua o anumita mişcare din cauza că, 
lipseste o secventa anterioară acesteia. 

Un rol foarte important in evaluare îl are parintele ,care este cel mai bun observator al copilului şi 
poate furniza informaţii preţioase specialistului care efectuează evaluarea.În primele luni de viaţă vom 
evalua abiliatea copilului de a mişca parţile corpului independent una de cealaltă,precum si poziţia corpuli 
in decubit dorsal şi ventral în scopul de a facilita mişcarea şi deplasarea ulterioară. 

Dezvoltarea motorie se întamplă într-o ordine bine stabilită,progresând într-o direcţie 
cefalocaudală,de la proximal spre distal. 

Copilul învaţă să-şi controleze capul înaintea trunchiului,braţele înaintea degetelor. 
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Vom urmării capacitatea de a menţine echilibrul în şezând cea ce necesită menţinerea balansului 
trunchiului .Balansul si mobilitatea în stand în picioare şi mers este o achiziţie foarte importantă în 
dezvoltare.Copilul va avea independeinţa în explorarea mediului. 

Stabilitatea ,deplasările şi mişcările de manipulare sunt practicate cu desăvârşire în al doilea an de 
viaţă.Alergatul şi urcatul scărilor sunt achiziţii din al doilea an de viaţă.Obţinerea stabilităţii într-o poziţie 
înaltă ,împotriva greutăţii permite copilului de a dezvolta balansul static şi dinamic ,necesar pentru statul 
într-un picior.Mersul este baza pentru a alergat si sărit.Se pare că,cei cu dizabilitate vizuală ,capătă mai 
greu conştiinţa propriului corp şi reprezentarea acestuia,adică schema crporală.Aceasta este o dificultate in 
construirea identitaţii sale corporale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*PROF.DR. TUDOR SBENGHE “KINESIOLOGIE STIINTA MISCARII, EDITURA MEDICALA 

BUCURESTI,2002 
*DUMITRU MOŢET „KINETOTERAPIA IN BENEFICIUL COPILULUI”, EDITURA SEMNE 
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UTILIZAREA FORMULARELOR GOOGLE PENTRU TESTE ONLINE CU 

LIMITĂ DE TIMP 
 

PROFESOR: POP MIHAIELA ANTONELA, 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 195, BUCURESTI 

 
Instrumentele de evaluare online sunt necesare pentru învățărea la distanță.  
Instrumentele de evaluare online prezintă avantaje precum: alocarea unui timp limită de răspuns, 

ordonarea aleatoare a itemilor, feedback imediat, notarea rapidă a unui număr mare de lucrări.  
Google Forms este un instrument care permite realizarea de teste online atractive. 
Crearea Formularelor Google 
Pentru a putea crea un formular Google trebuie ca utilizatorul să fie logat cu un cont google și să 

acceseze Google Drive. În Google Drive se apasă butonul Nou și se alege Formulare Google. 
Se va deschide o fereastră de editare a formularului în care se poate da un titlu și o descriere testului. 

Pentru a putea realiza un test cu punctaj, acesta trebuie setat în acest sens. Setările se accesează utilizând 
butonul din dreapta sus ce indică o rotiță - Setări. În noua fereastră se selectează tabul Chestionare și se 
activează Chestionar cu punctaj. 

Acum se poate trece la editarea întrebarilor. 
Formulare Google ne oferă mai multe tipuri de întrebări: răspuns scurt, paragraf text, răspunsuri 

multiple, casete de selectare, dropdown (alegerea raspunsului dintr-o listă).  
Itemii care permit acordarea de punctaje sunt: alegere multiplă, casetă de selectare și dropdown. 
În partea dreaptă jos a secțiunii de editare se gaseste opțiunea Întrebare obligatorie. Dacă se bifează 

această opțiune cel care completează nu va putea trece la următoarea întrebare până ce nu oferă un răspuns 
la acea întrebare. În testul în care este bifată această opțiune, întrebările sunt marcate printr-o steluță roșie, 
iar la baza paginii este oferită indicația că acea întrebare este obligatorie. 

În partea stângă jos apare opțiunea ”Cheie de răspuns” prin intermediul căreia putem accesa meniul 
unde se setează punctajul acordat în cazul unui raspuns corect. Tot aici alegem care este răspunsul corect 
dintre variantele de răspuns. 

În cazul în care se dorește un feedback pentru un raspuns corect sau incorect se pot seta pentru fiecare 
în parte mesaje particularizate. 

Trimiterea și setarea limitei de timp 
Aplicația Timify.me este oferită gratuit de Google și ne permite să setăm limita de timp pentru 

rezolvarea testului.  
În cele ce urmează voi prezenta pașii pentru instalarea aplicației Timify.me. 
În partea dreapta sus a formularului se dă click pe Mai Multe (cele trei puncte pe verticală) și se alege 

opțiunea Suplimente. Se caută aplicația Timify.me și se dă Instalare și Continuă. După aceea ești direcționat 
către contul personal de Gmail. Se dă click pe cont și Permit utilizarea datelor de către această aplicație. Se 
așteaptă instalarea aplicației și se primește mesajul prin care ești anunțat că aplicația a fost instalată. Se 
apasă butonul Next și apoi se dă click pe butonul Complete additional setup now și se deschide pagina 
Timify.me. Se introduce adresa de email cu care se lucrează și pentru formularele Google și apoi click pe 
butonul Get Started. Pe contul de Gmail se primește un cod care se copiază și se introduce în pagina 
Timtfy.me. Se completează cu datele cerute și se apasă pe butonul Save your account. În pagina care se 
deschide trebuie copiată cheia de la punctul 1. Ne întoarcem în pagina cu formularul unde vom observa în 
partea dreapta sus că apare o iconiță tip puzzle. Se va da click pe acesta iconiță și selectăm Timify.me, iar 
apoi apăsăm butonul Configurează, urmat de Paste și Connect. Așteptăm ca aplicațiile să se conecteze între 
ele și dăm click pe butonul Enable add-on for this form. Din acest moment se poate folosi acest supliment 
pentru formularele Google și să impunem limita de timp pentru rezolvarea testului. 

În pagina Timify.me se poate observa că avem în partea stângă testul pe care l-am creat. În această 
pagina vom face setările necesare: se dă click pe butonul Create tests. În noua fereastră care se deschide, 
în zona de Add respondents vom adăuga adresele de email ale elevilor cărora urmează să le administrăm 
testul. Alte setări care se pot face sunt: timpul alocat testului sau putem bifa ca testul să se închidă automat 
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la expirarea timpului alocat. După ce am făcut setările necesare se apasă butonul Create. Se poate observa 
că în dreptul fiecărei adrese de email apar informații legate de test: timpul, testul se va închide automat etc.  

Pentru a trimite testul unui elev vom copia link-ul din dreptul adresei de email și mergem în Gmail 
de unde vom scrie un email cu instrucțiunile necesare și vom da Paste la link. La fel se poate proceda și 
pentru ceilalți elevi. După ce elevii rezolvă testul, în pagina Timify.me putem observa în dreptul fiecărui 
elev informații precum: când a început testul, când l-a terminat sau dacă a stat mereu cu ochii pe întrebări, 
punctajul obținut.  

Completarea formularului de către o persoană va determina după acționarea butonului Trimite, 
stocarea informaţiilor prin crearea unei foi de calcul.  

În concluzie se poate afirma că Formularele Google sunt ușor de utilizat și sunt o soluție eficientă 
pentru realizarea unei evaluări online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://edu.google.com/teacher-center/products/forms/?modal_active=none 
*https://www.youtube.com/watch?v=f2aejnDjHE0&feature=youtu.be 
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EVALUAREA ONLINE - O PROVOCARE PENTRU TOȚI 

 
PROF. INV. PRIMAR POP RODICA-ELEONORA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TILEAGD, JUD. BIHOR 
 
 Evaluarea este o componentă importantă a procesului instructiv-educativ și reprezintă o totalitate a 

activităților prin care se organizează, interpretează și se colectează date. Acestea sunt obținute în urma 
aplicării unor metode și tehnici specifice și instrumente de măsurare, acestea fiind elaborate și construite în 
funcție de conținutul și grupul de lucru vizat și în conformitate cu obiectivele și tipul evaluării.  

 Rolul de a măsura și de a aprecia eficiența procesului de predare-învățare este dat de evaluare. Elevii, 
de-a lungul perioadei de școlarizare, vor fi monitorizați prin mai multe tipuri de evaluare: evaluare inițială 
- pentru a determina nivelul de pregătire al elevului, evaluare continuă - folosită pentru verifcarea 
permanentă a cunoștințelor și evaluarea sumativă - realizată la finalul studierii unui capitol sau a unei teme 
extinse.  

 Din cauza problemelor actuale cu care învățământul românesc se confruntă, o adevărată provocare 
este mutarea acestor evaluări în online, în mediul virtual, departe de confortul școlii cu care ne-am obișnuit 
cu toții. Evaluarea online, prin intermediul tehnologiei, presupune înlocuirea hârtiei cu lucrările elevilor cu 
un document electronic. Evaluarea de tip chestionar este una dintre evaluările online folosite cu succes în 
rândul elevilor mici și presupune răspunsuri de tipul ”da” sau ”nu”, ”adevărat” sau ”fals”, asociere de 
imagini cu texte și selectarea variantelor corecte de răspuns. Acest tip de evaluare este îndrăgit de micuții 
elevi, deoarece îi provoacă să fie atenți, apelează la multitudinea de cunoștiințe însușite de ei, trebuind să 
completeze sau să aleagă corect răspunsurile.  

 Cadrul didactic va crea testul, acordând o grijă deosebită formulării întrebărilor și răspunsurilor, iar 
apoi va încărca testul pe platformă. Elevii vor accesa testul, având un timp bine definit pentru realizarea lui 
și îl vor susține. Profesorul va corecta testul, aplicând punctajele fiecărui răspuns, calculându-se automat 
numărul de puncte obținut de fiecare elev. Aceștia își vor putea vizualiza punctajul obținut, care va fi 
memorat pe platformă. Pentru o bună desfășurare a testului elevii nu trebuie să aibă acces înainte la 
întrebări, iar aplicația de evaluare trebuie folosită doar pentru elevii care susțin testul (cadrul didactic poate 
împărți colectivul de elevi în mai multe grupe sau poate desfășura exametul diferențiat, în funcție de nivelul 
asimilat de cunoștințe al elevilor). O altă cerință se referă la faptul că elevii nu pot susține testul de mai 
multe ori fără acordul evaluatorului.  

 Ca metode folosite de cadrul didactic se pot aminti: cuantificarea numărului de răspunsuri 
greșite/corecte, numărul de răspunsuri corecte din totalul întrebărilor, căutarea și aplicarea unor penalizări 
pentru părțile greșite dintr-un răspuns, căutarea părților corecte dintr-un răspuns.  

 Evaluarea online trebuie privită ca o provocare, ce trebuie depășită prin colaborare, muncă în echipă, 
seriozitate și nu în ultimul rând multă implicare. Aceasta trebuie astfel organizată, de fiecare cadru didactic 
responsabil, încât să faciliteze comunicarea/evaluarea corectă și să susțină inovația. Învățarea/evaluarea 
online este locul unde profesorii, elevii și chiar părinții au o posibilitate de predare, consolidare, testare 
interactivă în timp real. Chiar dacă tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumenete 
de lucru, utilizarea doar online a predării/evaluării cunoștințelor poate duce în timp la reducerea capacității 
de exprimare corectă, fluentă și cursivă a elevului implicat, precum și la micșorarea capacității de 
argumentare a unor păreri.  

 Concluzionând, putem spune că noile tehnologii intrate cu succes în învățământ trebuie să fie 
împletite cu predarea/învățarea și evaluarea față în față, care a fost folosită până acum, pentru a pregăti 
elevii pentru viață, pentru a face față unei societăți aflate într-o continuă și rapidă schimbare. 
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EVALUAREA ONLINE: 

 NE IZOLĂM DE VIRUS, NU ŞI DE EDUCAŢIE 

 

 PROF. POPA ANGELA-GEORGIANA, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CORBU 
 

 Aflaţi sub imperiul adaptabilităţii, ȋn cadrul „şcolii de acasă”, cu toţii am avut de răspuns unei alte 

provocări: aceea de a uita de evaluarea de tip tradiţional, simpla bucată de hârtie, şi de a aduce ȋn prim-plan 

evaluarea online: documentul electronic. 

Aşadar, ȋn ȋncercarea noastră de a găsi cea mai bună strategie pentru evaluarea educaţională, am apelat 

la ajutorul diverselor platforme şi aplicaţii. Acestea ne oferă o grămadă de plusuri, precum: feedbackul 

imediat, refacerea testelor de evaluare, transmiterea individuală (fără publicare a rezultatelor) şi, cel mai 

important, accesul deschis (oricine, oricând). 

 Cea mai intalnită punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele-chestionar, care 

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. Astfel, 

evaluarea on-line prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de disciplină, 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. 

Printre instrumentele de evaluare pe care le-am folosit personal, se numără: temele scrise, participarea 

la discuţii on-line, eseurile, quizurile, intrebarile online si portofoliul. Dacă aş face un clasament al acelora 

care au trezit entuziasmul elevilor, aş aşeza pe primul loc quizurile. Totusi, am ȋnvăţat un lucru: pentru a 

reuşi să creez o interacţiune umană „la distanţă”, instrumentele folosite ȋn cadrul evaluării online nu sunt 

suficiente, ci trebuie ȋmbinate ȋn mod armonios cu implicarea. 

Ne izolăm pentru a stopa răspandirea virusului cu care ne luptăm din martie, ȋnsa şcoala continuă şi 

de acasă. Predarea, ȋnvăţarea şi evaluarea trebuie făcute, iar instrumentele prin care acestea pot fi realizate 

sunt numeroase şi aşteaptă să fie descoperite. Haideţi să le folosim! Ȋn felul acesta, ne izolam de virus, nu 

şi de educaţie ! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE! 

 
 PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA: POPA AURICA 
 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV 

 

 
În literatura de specialitate evaluarea reprezintă o etapă a procesului de Predare – Învățare. Evaluarea 

se realizează parcurgând trei pași: 
- măsurare 
- apreciere  
- decizie 
Ea ne furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea procesului de învățământ. Măsurarea, 

este un demers de evaluare cantitativ, caracterizat prin atribuirea de simboluri. Aprecierea, constă în 
emiterea unei judecăți de valoare asupra rezultatelor. Decizia, este cea care prelungește actul aprecierii într-
o notă, caracterizare, hotărâre sau recomandare. 

În această perioadă, provocarea pentru noi profesorii 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. Voi enumera câteva 
instrumente digitale de evaluare a elevilor prin intermediul rețelelor sociale. Deoarece sunt profesor 
psihopedagog și lucrez cu elevi care au deficit intelectual, tulburare de atenție, autism, mă voi referi la acele 
instrumente digitale de evaluare care pot fi folosite cu succes în învățământul special. Vă voi recomanda: 

- Worldwall, o aplicație utilă pentru cadrele didactice care activează în învățământul special și 
învățământul preșcolar 

- Kahoot, este un instrument online pentru feed-back 
- Quizizz, este un instrument online cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative 
Voi descrie pas cu pas fiecare instrument în parte. Worldwall, este o aplicație extrem de utilă pentru 

cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor. Aceste 
jocuri care sunt create ținând cont de specificul clasei pot fi folosite cu succes în evaluarea inițială, 
formativă și sumativă. Exemple de jocuri: 

- Cuvântul lipsă 
- Anagrame 
- Puzzle 
- Adevărat sau Fals 
- Sortează 
În educația specială jocul este după cum spunea Piaget ,, Cea mai pură formă de asimilare”. Acest 

instrument digital este ușor de utilizat și plăcut copiilor datorită elementelor ludice aflate în componența 
sa. 

Kahoot, este un instrument online pentru feed-back cu ajutorul căruia se pot crea teste interactive 
pentru copii. După ce profesorul creează testul ținând cont de particularitățile psiho-fizice ale copilului, 
trimite codul de acces elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Pot fi adăugate imagini, clipuri 
video, pentru a crește gradul de interacține al jocului. Este un instrument bun deoarece copiii cu cerințe 
educative speciale au o gândire concretă și sunt vizuali prin excelență. Acest instrument este facil, copiii 
sunt evaluați prin joc. Se pot juca pe dekstop, pe tabletă, pe telefon mobil. 

Quizzul, este un instrument on-line pentru feed-back cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative și sumative într-un mod distractiv pentru copiii cu cerințe educative speciale. Permite inserarea 
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de răspunsuri multiple, imagini, audio, text. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările și sunt ușor de 
utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 

Cele trei instrumente digitale sunt importante pentru că ne oferă informații despre progresul copiilor, 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timpul alocat pentru a răspunde. 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 mai ales în cazul învățământului special. Evaluare o facem pentru că trebuie, o facem pentru 
continuitatea procesului instructiv-educativ. Nu ne putem izola, evaluarea din triada Predare-Învățare- 
Evaluare, vine și închide cercul, vine și ne dă feed-back despre cele două etape ale procesului de învățare. 
Fără evaluare nu există performanță, evaluarea are dublă valență. O evaluare obiectivă îl determină pe 
profesor să își ajusteze anumite metode de predare și pe elev anumite stiluri de învățare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoș, C., Teoria și metodologia predării ,Editura Polirom, Iași, 2010 
2. Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, 2010 
3. Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011. 
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TULBURĂRILE DE VORBIRE ŞI DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ A 

ŞCOLARULUI MIC 
 

PROF. INV. PRIMAR, POPA CARMEN CRISTINA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU” PETROȘANI 

 
Investigaţiile ştiinţifice au relevat faptul că dezvoltarea personalităţii copilului se află într-o strânsă 

legătură cu dezvoltarea şi funcţionalitatea limbajului, acesta constituind suportul şi instrumentul gândirii, 
de corectitudinea şi bogăţia limbajului depinzând corectitudinea şi claritatea proceselor cognitive. 

În perioada formării sale vorbirea este mai uşor supusă tulburărilor funcţionale. Dintre acestea, 
dislalia constituie una dintre cele mai serioase şi mai frecvente tulburări de vorbire.Ea se manifestă prin 
omiterea, substituirea, deformarea sau denaturarea diferitelor sunete sau silabe, pronunţarea incompletă, 
neclară a acestora. 

La copii apar frecvent tulburări dislalice determinate de deficienţe de auz, anomalii denta-maxilare, 
imitaţii ale unor modele de pronunţie neadecvată, deprinderea greşită a poziţiei limbii, desfăşurarea 
activităţii într-un mediu social puţin stimulativ din punctul de vedere al vorbirii. 

 Chiar dacă sunt simple, tulburările de vorbire determină dezorganizarea echilibrului personalităţii. 
Cu cât handicapurile de limbaj sunt mai grave, cu atât efectele negative sunt mai mari, iar tulburările de 
personalitate sunt mai accentuate. Dacă, în perioada preşcolară, copiii dau puţină importanţă defectelor de 
vorbire, la şcolari existenţa acestora poate determina adevărate drame emoţionale. Ei trec printr-un 
amalgam de trăiri negative (ruşine, umilinţă, singurătate, deprimare, exasperare, invidie, mâhnire, 
neînţelegere, teamă, neîncredere), trăiri care duc, inevitabil, la o imagine de sine deficitară şi stimă de sine 
scăzută. Pe copiii de vârstă şcolară mică, existenţa handicapurilor de limbaj îi împiedică să se simtă degajaţi, 
să-şi exprime gândurile şi ideile pe măsura posibilităţilor lor intelectuale. Solicitarea copilului de a vorbi în 
faţa colectivului de elevi şi neputinţa lui de a se exprima corect îi provoacă o stare de oboseală intelectulă 
şi fizică, o hipersensibilitate afectivă şi refuzul de a mai răspunde, de teamă să nu greşească. Cu trecerea 
timpului tabloul manifestărilor psihice se complică tot mai mult şi poate determina scăderea randamentului 
şcolar, închiderea în sine, slaba integrare în colectiv, negativism şi încăpăţânare, nesiguranţa punându-şi, 
astfel, amprenta pe întreaga activitate. Tot în perioada şcolarităţii, fiind bine ştiut faptul că pronunţia 
influenţează scrierea corectă, defectele de vorbire se asociază şi cu disgrafiile şi dislexiile (deficienţe ale 
citit-scrisului), deficienţe care netratate duc spre eşecul şcolar. 

Toate influenţele descrise mai sus pot afecta dezvoltarea psihică, adaptarea emoţională, şi, în 
consecinţă, comportamentul unei persoane, indiferent de nivelul său intelectual. 

Acestea sunt câteva din argumentele de ordin psiho-social pe care le aduc în susţinerea necesităţii 
corectării şi dezvoltării vorbirii şcolarilor mici. 

Deşi logopedul este specialistul care intervine în corectarea tulburărilor de vorbire, şi dascălii pot 
sprijini activitatea acestuia. Unele dificultăţi de pronunţie ale copiilor pot fi înlăturate în condiţiile obişnuite 
din şcoală sau chiar grădiniţă. Pentru a putea interveni eficient în prevenirea şi corectarea dislaliilor, un 
cadru didactic trebuie să cunoască atât particularităţile dezvoltării ontogenetice normale ale limbajului 
copilului cât şi unele măsuri de prevenire şi corectare a tulburărilor de vorbire. Acesta are la îndemână 
metode şi procedee de ordin general folosite în profilaxia dislaliei şi tehnici speciale de terapie recuperatorie 
în cazurile dislalice.  

Din modalităţile de ordin general fac parte exerciţiile de gimnastică a trunchiului, membrelor, gâtului, 
asociate cu o respiraţie corectă, exerciţiile de mobilitate a organului articulator, exerciţiile de gimnastică 
linguală şi exerciţiile de dezvoltare a auzului fonematic.  

 Iată câteva exerciţii din sistemul celor recomandate de literatura de specialitate:  
*Programul motric 
-gimnastică asociată cu exerciţii de respiraţie, cu ritm şi muzică; se va inspira pe nas şi se va expira 

pe gură cu suflu puternic 
-îndoirea trunchiului în spate cu inspiraţie, aplecarea în faţă cu expiraţie 
-coborârea lentă a capului spre spate cu inspiraţie şi revenire cu expiraţie 
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-exerciţii de mers şi mişcare a mâinilor cu inspiraţie şi expiraţie 
*Gimnastica organului articulator 
-închiderea şi deschiderea alternativă a gurii 
-umflarea şi sugerea simultană a obrajilor 
-imitarea surâsului (tragerea puternică a comisurilor gurii în părţi, urmată de ţuguierea buzelor-pâlnie) 
-vibrarea puternică şi prelungită a buzelor (tractorul, calul, etc.) 
-plescăitul buzelor (se sug buzele între incisivi şi se deschid brusc) 
-atingerea alternativă a incisivilor cu buza opusă (se poate şi sufla simultan un jet de aer uşor: fff…) 
*Exerciţii de gimnastică linguală 
-ridicarea şi coborârea limbii în cavitatea bucală, atingând incisivii inferiori apoi cei superiori 
-proiectarea limbii în afara cavităţii bucale şi retracţia bruscă a acesteia în fundul gurii (asociată şi cu 

sunete) 
-ascuţirea şi lăţirea limbii între buze 
-acoperirea cu limba lăţită a buzei superioare apoi a celei inferioare (sunetul ,,l”) 
-mişcări de lateralitate a limbii cu o formă cât mai ascuţită, astfel încât limba să atingă colţurile gurii 

care sunt puternic trase în părţi 
-formarea cupei linguale prin ridicarea vârfului şi a marginilor laterale a limbii, în afara apoi în 

cavitatea bucală 
-lipirea limbii de palat astfel încăt la desprindere să se audă un ,,pocnet” 
-vibrarea limbii între buze şi a limbii lăţite între dinţi, prin aruncarea firicelelor de hârtie de pe vârful 

limbii 
Pentru executarea acestor exerciţii se utilizează, de regulă, onomatopeele, jocurile de mişcare, 

cântecele. Tot prin jocuri se semnalează şi poziţia sunetelor în cuvintele care denumesc obiectele-jucării 
din jur, se asociază sunetele cu anumite zgomote familiare copiilor. 

Terapia recuperatorie presupune cunoaşterea şi parcurgerea unor etape obligatorii. În prima fază se 
corectează poziţia deficitară a organului articulator şi se exersează motricitatea acestuia în scopul pregătirii 
pentru emiterea corectă a sunetului. Se insistă apoi pe diferenţierea sunetului din cuvinte şi de deosebire a 
acestuia de altele apropiate ca pronunţie. Se exersează emiterea corectă a sunetului însoţit de altele. 
Consolidarea emisiei corecte se finalizează prin exersarea continuă a pronunţiei sunetului în silabe (cu şi 
fără sens), în cuvinte şi, în final, în propoziţii. 

Deoarece de-a lungul activităţii la clasă am întâlnit şi am corectat câteva cazuri de 
sigmatism/parasigmatism, am ales să prezint, în mare, tehnicile speciale de terapie recuperatorie în cazul 
afectării siflantelor(s-z), şuierătoarelor(ş-j) şi africatelor(ţ-č,ğ). 

S-Z 
Poziţia organului articulator: colţurile buzelor întredeschise, trase în părţi, dinţii apropiaţi, marginile 

limbii se apropie uşor de arcada dentară inferioară iar suflul se scurge prin mijlocul cavităţii bucale, printr-
o adâncitură longitudinală a limbii, încât la ieşirea printre dinţi se produce un suflu puternic. Când la aceeaşi 
articulare vibrează şi corzile vocale, se produce sunetul z (copilul palpează laringele sau creştetul capului 
pentru perceperea vibraţiilor laringiene).  

Sunetul s-z se obţine prin exerciţii care duc la exersarea motricităţii organului articulator: formarea 
jgheabului lingual (ţinerea unui beţişor între dinţi, pe mijlocul longitudinal al limbii şi emiterea unui suflu 
continuu), exerciţii de suflu prin orificii înguste, limba ,,lopăţică” între dinţi cu expiraţie prelungită pe gură, 
limba ,,lopată” pe alveolele inferioare şi suflu puternic în expiraţie pe gură, limba jgheab între dinţi şi 
trimiterea suflului rece prin acesta, exerciţii de suflu cu limba pe incisivi folosind beţişorul. Se acordă o 
atenţie deosebită exerciţiilor de diferenţiere a sunetului din cuvinte şi de deosebire a acestuia de şuierătoare 
şi africate (mai ales prin curentul de aer emis şi palpat pe dosul mâinii-rece la s/z, cald la ş/j). Uneori se 
obţine s din f prin dezlipirea buzei inferioare de dinţii superiori de către logoped, apoi de logopat. 

În cazul sigmatismului interdental se ridică vârful limbii în sus, pe dinţii superiori, având grijă ca 
limba să fie sub formă de jgheab. 

În sigmatismul lateral (bilateral) se cere ca marginile laterale ale limbii să fie puternic apăsate pe 
măsele, iar gura să fie închisă în timpul pronunţiei. Se fac multe exerciţii de suflu cu beţişorul între dinţii 
strânşi, pe limba ţinută jgheab şi apăsată pe măselele şi dinţii maxilarului superior. 
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În sigmatismul nazal se realizează emiterea lui s prin inspiraţie pe gură in poziţia limbii, dinţilor şi 
buzelor pentru pronunţia corectă a sunetului, apoi repede, aerul inspirat se dă afară printre dinţi. Se repetă 
inspiraţia cu trimiterea suflului rece afară prin expiraţie, obţinându-se sunetul s corect, fără nuanţă de 
nazalizare. 

Ş 
Poziţia organului articulator: buzele uşor rotunjite, limba în formă de cupă, având vârful lăţit şi ridicat 

aproape de palat în spatele alveolelor cu care formează o constricţie îngustă pe linia mediană, în timp ce 
marginile laterale ating molarii superiori, iar parea dorsală îndreptată înspre palat formează o a doua 
constricţie. 

Pronunţia acestui sunet se obţine prin exersarea motricităţii organului articulator în scopul obţinerii 
lui s. La aceste exerciţii se adaugă formarea cupei linguale în afara cavităţii bucale şi în interior (limba 
,,lopată” se ridică în sus şi se lasă în jos, limba în formă de cupă în afara gurii şi în interiorul ei cu suflu 
puternic şi continuu), exerciţii de lipire a marginilor limbii de marginile măselelor şi dinţilor maxilarului 
superior, ridicarea părţii dorsale a limbii către palat. Dacă mişcarea de ridicare nu reuşeşte, se poate acţiona 
mecanic prin împingerea limbii în sus cu degetul, cu o spatulă sau cu o hârtie pliată şi îndoită sub formă de 
potcoavă (capetele afară iar partea rotunjită împinge limba înspre palat). Cu ajutorul potcoavei de hârtie 
copilul pronunţă sunetul ş de la primul exerciţiu şi se poate exersa pronunţia lui în silabe tot cu hârtia în 
gură. Sunetul obţinut se îmbunătăţeşte dacă se apasă pe ambii obraji, astfel încât buzele să înainteze şi să 
se rotunjească. 

J 
Poziţia organului articulator este aceeaşi ca la pronunţia lui ş numai că vibrează corzile vocale în 

timpul emisiei.(La fel ca la z, copilul palpează laringele sau creştetul capului pentru perceperea vibraţiilor 
laringiene).  

 Ţ 
Poziţia organului articulator este ca la s. 
Pentru formarea unei pronunţii corecte a lui ţ, se pronunţă de mai multe ori t-s într-o singură expiraţie. 

Ritmul pronunţiei se accelerează, suflul trebuie să fie puternic, simţit pe mână. Se accelerează ritmul până 
ce pauza dintre cele două sunete (t-s) se elimină iar sunetele se suprapun. Se emite sunetul rapid, sacadat, 
cu forţă.(Pentru emiterea sunetului cu forţă se folosesc biluţe din hârtie, mărgele, seminţe, care, aşezate pe 
masă se împrăştie când suflul este destul de puternic). 

O altă cale de emisie a lui ţ este aceea de a aduna puţină salivă pe vârful limbii şi de a pronunţa mai 
puternic s ţinând pe vârful limbii saliva. 

Č(ce,ci)--Ğ(ge,gi) 
Poziţia organului articulator este ca la ş. 
Corectarea acestui sigmatism a posibilă dacă se pronunţă corect t-ş,respectiv d-j. Pentru pronunţia 

corectă a sunetelor emise greşit (č,ğ) se pronunţă într-un ritm accelerat cele două sunete (t-ş sau d-j) pentru 
a se suprapune. Când č este înlocuit cu ţ, se foloseşte hârtia ca la formarea lui ş din s şi i se cere copilului 
să apese cât mai puternic cu limba lăţită la palat iar la dezlipire să sufle puternic şi scurt. 

Aplicând tehnicile descrise mai sus în cazul acestor dislalii, am constatat că ,,au dat roade” şi au dus 
la corectarea pronunţiei greşite a sunetelor înainte ca aceasta să dobândească un caracter automatizat. Pe 
nesimţite, stima de sine crescută, încrederea, mulţumirea, au fost trăirile care au luat locul celor negative, 
copilul integrându-se cu mai multă uşurinţă în colectivul clasei, devenind sigur pe abilităţile de comunicare 
pe care le-a dobândit. 

În final, putem trage câteva concluzii: 
-din cunoaşterea caracteristicilor evolutive ale limbajului se poate deduce că majoritatea greşelilor de 

pronunţie nu sunt altceva decât simple particularităţi normale de vârstă care pot fi înlăturate în timpul 
oportun dacă se cunoaşte modul de formare al sunetelor şi dacă se urmăreşte educaţia sistematică a laturii 
fonetice a limbajului; 

-vorbirea copiilor trebuie încurajată şi corectată de timpuriu; 
-atunci când defectele de vorbire se prelungesc în timp este bine să se apeleze la un ajutor specializat 

deoarece ignorarea acestor aspecte poate atrage după sine insuccesele şcolare care se pot agrava în timp sau 
îi pot afecta personalitatea copilului. 
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PLATFORME INFORMATICE ȘI METODE DE EVALUARE PENTRU 

LIMBILE STRAINE 
 

PROF. POPA DANIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRATIANU, TIMIȘOARA 

 
Una din principalele provocări pe care profesorul de limbi străine este nevoit să le accepte atunci când 

concepe evaluarea online a cunoștințelor elevilor săi este timpul important pe care trebuie să-l consacre 
conceperii instrumentelor de evaluare. Redactarea enunțurilor astfel încât să fie valide, fiabile, 
standardizante este dublată de elaborarea baremelor, a soluțiilor pentru sarcinile de rezolvat, de asigurarea 
feed-back-ului către elev.  

Metodele și tehnicile de evaluare aplicate de profesorul de limbi moderne trebuie să se subsumeze 
celor prevăzute de programa școlară : testul, protofoliul, proiectul, eseul. Instrumentele de evaluare on-line 
oferă, la fel ca și cele clasice, posibilitatea aplicării unor astfel de metode de evaluare. 

Testele informatizate, de exemplu, depășesc simplul cadru al unei compilații de întrebări la care elevii 
trebuie să găsească răspunsul. Ele pot fi dinamizate și adaptate progresiei elevului : permit individualizarea 
feed-back-ului oferit elevului, pot genera întrebări suplimentare plecând de la răspunsurile anterioare, pot 
da sfaturi și sugestii pentru a răspunde corect, pot structura întrebările în format audio-video. Aplicații 
precum Google Forms sau Adobe Connect se completează, astfel, reciproc, în demersul evaluativ. Lor li se 
pot adăuga platformele : 

- mentimeter.com și quizziz.com, pentru crearea de întrebări punctuale asupra unui conținut teoretic 
sau de scurte chestionări în vederea evaluării și continuării particularizate a demersului didactic (a evaluării 
formative) ; 

- kahoot.com, pentru conceperea testelor de autoevaluare/ evaluare interactive, dinamice și atractive 
vizual pentru elevi, în scopul implicării în propria învățare ; 

- liveworksheets.com, cu posibilitatea creării - dar și a folosirii - unor fișe de evaluare create, prin 
conectarea lor la platforma GSuite classroom ; 

- LearningApps, pentru crearea de itemi punctuali, de verificare imediată a achizițiilor; 
- HotPotatoes, soft gratuit pentru educație, creat de Universitatea din Victoria, Canada, cu 

posibilitatea alcătuirii - pe lângă itemii de tip QCM deja clasici - de exerciții de completare de text, asociere, 
cuvinte încrucișate, ghicitori, 

Suita Google vine, la rândul ei, în sprijinul acestor activități. Platforma GSuite, cu aplicațiile oferite, 
permite folosirea tehnologiei pentru predarea / învățarea / evaluarea online la limba franceză, de exemplu. 
Astfel, prin classroom, este posibilă crearea de cursuri pentru toate clasele / grupele de limbi / nivelurile de 
limbi / necesitățile de remediere sau performanță din cadrul grupelor de elevi; prin Forms, este posibilă 
crearea de teste; prin Drive și Docs putem accesa facilitățile de creare de formulare comune pentru evaluare, 
de materiale pentru predare / fixare; prin Meet se poate realiza formarea competențelor de exprimare orală 
a elevilor; prin Slides este posibilă sistematizarea materiei. Elevii primesc, de la profesorul de limba 
franceză, invitație de participare la aceste cursuri, prin adresele de poștă electronică transmise de către 
unitatea școlară, încarcă teme pe care le-au rezolvat apelând la fișe explicative create de către profesor sau 
accesând linkuri-țintă indicate. Cunoștințele lor sunt evaluate prin teste create cu Forms sau încărcate ca 
atare ca fișiere. Primesc feed-back imediat sau ulterior, cu consemnarea punctajelor / notelor în catalogul 
classroom, imprimabil în diferite formate.  

Google Forms facilitează, prin tipurile de itemi pe care le oferă pentru constituirea unui test, evaluarea 
a trei dintre cele cinci competențe prevăzute de Cadrul european pentru limbile străine : înțelegerea scrisă 
și orală, exprimarea scrisă. Evaluarea competențelor de exprimare orală ți interacțiune se poate realiza, în 
completare, prin aplicația Meet. 

Varietatea itemilor propuși de formularele google fac posibilă atât evaluarea punctuală a unor 
cunoștințe metalingvistice (structuri gramaticale, eșafodaje pentru construirea actelor de vorbire etc), cât și 
evaluările summative la sfârșit de tematică sau capitol. Itemii de tip alegere duală / multiplă, meniu derulant, 
grilă ascendentă / descendentă, paragraf scurt / lung, precum și posibilitatea introducerii în structura testului 
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a imaginilor, a textelor, a înregistrărilor audio cu link Internet facilitează formularea unei varietăți de teste 
pliate pe tipul de competență de evaluat. 

În plus, autoevaluarea devine, grație acestor formulare, un punct de plecare pentru evaluarea 
formativă, spre îmbunătățirea procesului didactic. Prin structurarea ca test a unui astfel de formular, cu 
introducerea cheii de răspuns și a punctajului, timpul pe care profesorul îl consacră corectării răspunsurilor 
elevilor și retroacțiunii se reduce substanțial. Corectarea se face automat, la fel și transmiterea rezultatelor, 
grila de evaluare fiind comandată anticipat de profesor. 

Remedierea răspunsurilor elevilor este mult mai susceptibil a se produce atunci când face parte dintr-
un ansamblu pedagogic mai vast, mai dinamic. Astfel, chestionarele concepute ca jocuri on-line cresc 
disponibilitatea elevului înspre învățare, evaluare și autoevaluare, cresc stima de sine a acestuia, încrederea 
în strategiile de învățare pe care le aplică. Jocurile din zona Jeunesse Radio-Canada se adresează elevilor 
de la debutant la avansat în limbile străine, cu posibilitatea autoevaluării. 

Site-uri precum Apprendre / Enseigner avec TV5 propun teste de înțelegere a mesajului oral și dictări 
pregătite și citite de personalități ale culturii franceze. 

 În ceea ce privește metodele de evaluare alternativă, precum portofoliul de limbă sau blogul, 
platorme gratuite precum wikipedia, Eduportfolio, Perle/EPearlLogiciel pot deveni suportul informatic pe 
care profesorul îl poate propune elevilor pentru evaluarea muncii în echipă. Profesorul are acces, prin 
structura acestor platforme, la istoricul versiunilor produselor elevilor, ceea ce îi îngăduie evaluarea 
formativă în paralel a contribuției fiecărui elev la realizarea produsului de evaluat, cu sugestii și 
monitorizare a direcției de desfășurare a tematicii propuse. 

Hărțile mentale interactive pot veni în completarea evaluării punctuale a însușirii cunoștințelor 
teoretice și a modului în care elevul își construiește strategia de învățare. 

Evaluarea poate deveni distractivă pentru dascăli, elevi și părinți : platforma PuzzleMaker permite 
imaginarea de cuvinte încrucișate, puzzle, itemi de tip criss-cross, în sprijinul dinamizării acestei etape 
didactice uneori constrângătoare sau inhibitoare pentru elevi. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. PANDURU CORINA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN SAVOIU TARGU-JIU 
 
Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 

mari de notare şi adminstrare. 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. 

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.  

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

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 
întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor.  

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. 

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 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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 Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise; eseuri; quiz-
uri şi întrebări online; 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi. 
*Neacşu, I., Stoica, A. (coord), 1996, Ghid general de evaluare şi examinare, M.I., CNEE, Ed. 

Aramis, Bucureşti. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA 

DISCIPLINA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
  

 PROF. PANDURU ION DANIEL 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

 
Metodele tradiţionale de evaluarea presupun verificarea care poate fi realizată fie verbal prin 

investigaţie ce urmăreşte să depisteze, în principal modul de înţelegere şi percepere al copiilor/elevilor, 
scris ce urmăreşte să depisteze modul de înţelegere şi reţinere a cunoştinţelor legate de activitatea de 
mişcare, fie cu ajutorul testelor care în educaţie fizică sunt reprezentate, în principal de probe de control 

Ca şi la celelalte discipline de învăţământ, şi în educaţia fizică, evaluarea, posibilităţilor activităţii 
fiecărui elev, trebuie să înceapă de la verificarea iniţială, de început care se raportează la achiziţiile finale. 
Modul de verificare şi apreciere în învăţământul şcolar şi în antrenamentul sportiv se realizează cu ajutorul 
testelor de evaluare. 

În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, 
progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, 
în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare. 

Predarea conținuturilor specifice Educației fizice și sportului se va face în condiții de valorificare 
optimă a tehnologiilor moderne. 

• Reperele exemplifică o serie de sisteme de comunicare care pot fi utilizate în activitatea didactică, 
precum și cele mai adecvate resurse informaționale (inclusiv manualele de educație fizică,, resurse 
educaționale deschise - RED). 

• În contextul procesului de instruire online, se accentuează rolul temelor pentru acasă în formarea 
competențelor elevilor și se recomandă o serie de conținuturi posibil a fi exersate în timpul liber al elevilor, 
cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță pentru aceștia. 

• 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. Ca urmare, predarea dobândește note specifice, având în vedere faptul că această disciplină are 
un puternic caracter practic-aplicativ pe care trebuie să îl mențină chiar și în condițiile învățământului 
online. 

Exemple de metode de evaluare: 
• chestionare create pe Google forms, pe discipline sportive sau alte teme predate 
• intrebări din regulamentele sportive 
• sarcină de găsire de materiale video pe diferite teme (ex. găsirea de clipuri video pentru învățarea 

pasei de fotbal, sau aruncarea la baschet, etc 
• sarcină de găsire de materiale video care exemplifică exerciții pentru anumite grupe musculare, etc 
• se pot da și exerciții fizice de intensitate mică, prin respectarea normelor de protecție specifice 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR PANDURU NICOLAE,  

COLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TARGU- 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. 

– 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. 
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. 

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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BIBLIOGRAFIE: 
*Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană, 
*Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare.Structuri, stiluri şi strategii, 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR PANTEA CONSTANȚA STELIANA 

 
 Sistemul de învățământ românesc și nu numai, se reorientează către practici noi de comunicare și de 

cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea unităților de învățământ. Măsurile 
impuse de starea de urgență și continuate ulterior prin starea de aertă, prezintă maniere diferite, uneori 
inedite, de a fi și a acționa.  

 Realizarea activităților educative bazate pe utilizarea instrumentelor și resurselor digitale nu 
reprezintă elemente de noutate, pentru cei mai mulți profesori, numai că utilizarea noilor tehnologii a luat 
o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Ministerul Educației și Cercetării, de-a lungul timpului, 
a inițiat programe cu componentă digitală: programul Sistem Educațional Informatizat (SEI), acțiunea 
eTwinning, programe de formare a cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii și constituirea unei baze 
de resurse educaționale deschise, inclusiv demersurile din proiectele ROSE și CRED. Presiunea majoră 
asupra sistemului de învățământ a fost reprezentată de utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la 
distanță pentru a face educație.  

 ” Fişa individuală a postului cadru didactic în învăţământul preuniversitar” actualizată în luna mai a 
acestui an, conține criterii precum:  

- proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online; 
- proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online. 
 În contextul actual, platformele și aplicațiile disponibile online, permit folosirea diverselor tehnologii 

de predare și evaluare, dar nu trebuie să pierdem din vedere modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Tehnologiile reprezintă instrumente de aplicat cu atenție, în mod adecvat pentru a-i 
ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Profesorii pot utiliza platforme: Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, 
Wordwall, etc..  

 Scopul evaluării este de a verifica în ce măsură elevii au reușit să atingă obiectivele învățării, nota 
primită trebuie să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online 
reprezintă o parte necesară a învățării la distanță. Dacă profesorul are control asupra lacunelor de învățare 
ale elevilor, el poate ajusta lecțiile pentru a remedia acele lacune. 

Profesorul poate folosi instrumente de evaluare de de tip: 
- formativ: chestionarele, sarcinile și întrebările, discuțiile din clasă pentru a evalua și ghida (sau 

pentru a forma) procesul de învățare al elevilor; 
- sumativ: 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: Quizizz, Wordwall, Quizlet, 

LearningApps, Hot Potatoes.  
Hot Potatoes este o suită de 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; 
 - 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. 
www.didactic.ro:  
 

CROSWORDS- Noțiuni generale privind ereditatea și variabilitatea la om.htm  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

ÎNVAȚAMANT PRIMAR 
 

LUCIA-GEORGIANA PANTEA, 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 97, SECTOR 4, BUCUREȘTI 

 
 Eficiența actului didactic depinde de interacțiunea dintre predare-învățare-evaluare. 
 Predarea este activitatea specifică profesorului, reprezentând aspectul logic al procesului de 

învățământ.  
 Învățarea constituie activitatea elevului, fiind un act personal ce reflectă aspectul psihologic. 
 Evaluarea este o acțiune complexă, prin care se colectează, organizează și interpretează datele. Are 

rolul de a regla și autoregla procesul de predare-învățare, determinând în ce măsură au fost atinse 
competențele stabilite de programa școlară.  

 Deși, la începutul desfășurării lecțiilor în mediul online, evaluarea a avut cel mai mult de suferit, în 
prezent s-au găsit soluții pentru realizarea unei verificări obiective. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei în lecțiile desfășurate, au la dispoziție o 
gamă largă de platforme și aplicații online.  

 O primă aplicație care permite evaluarea orală a elevilor este Google Meet, inclusă acum în Google 
Classroom. În cadrul unei întâlniri pot fi adresate întrebări, create dezbateri și, cel mai important, școlarii 
vor primi feedback imediat. Extensia Google Meet Breakout Rooms oferă posibilitatea împărțirii clasei în 
grupe de lucru. Fiecare grupă va primi o sarcină, urmând ca la terminarea timpului alocat toată lumea să 
revină în camera principală, pentru expunerea ideilor. Astfel, este evaluată și capacitatea elevului de a lucra 
în echipă. 

 La clasele primare, un real sprijin îl reprezintă Google Forms, deoarece permite conceperea unor 
formulare/chestionare care pot fi utilizate pentru a obține feedback. Învățătorul poate folosi toate tipurile 
de itemi, iar în cazul claselor mici se optează pentru evaluări constituite din itemi cu alegere multiplă. 
Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Școlarii află, la terminarea testului, dacă au răspuns 
corect sau nu, primind și explicațiile necesare pentru răspunsurile greșite.  

 Wordwall este un instrument care conține mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare. 
Testele pot fi realizate sub formă de jocuri. 

 Proiectul rămâne, de asemenea, o metodă eficientă. Aplicația storyjumper îi oferă elevului șansa de 
a-și crea propria carte, pe baza temei primite. Opțiunile sunt variate: încărcarea imaginilor din calculatorul 
personal, crearea personajelor, alegerea unui fundal existent, adăugarea unei înregistrări audio. 

 Alte platforme și aplicații utilizate în cadrul evaluării sunt: Livresq, Asq, Zoom, Jamboard. 
 Profesorii care doresc să facă verificarea mai plăcută pentru școlari, au la dispoziție diverse programe 

de animație, pe care aceștia le pot folosi, mai apoi, în realizarea unor prezentări: Animaker, Prezi, 
PowerPoint, ChatterKid.  

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Radu, I.T., 2000, Evaluarea în procesul didactic, EDP, București, 
• https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line, accesat la data de 26. 10.2020, 
• https://www.youtube.com/watch?v=hNDTKPdw0IY, accesat la data de 03.11.2020. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR PAPUC CRISTINA AMALIA 

GRADINIȚA P.P. NR. 7 DEVA –STRUCTURA: GRADINIȚA P.N. NR. 3 DEVA 
 
 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. 

 În învățământul preșcolar activitățile online se desfășoară prin utilizarea de către cadrele didactice a 
platformelor educaționale, a programului whatsapp, messenger facebook etc.utile în transmiterea de către 
profesori a informațiilor specifice vârstei preșcolare. Pentru o bună comunicare între cele două medii, 
respectiv grădiniță – familie, atât cadrele didactice și cât și păriții copiilor trebuie să dispună de aparatură 
de specialitate –laptop, computer, tablete, telefoane inteligente.  

 La nivelul copiilor de grădiniță se pot desfășurara activități instructiv-educative și evaluare în mediul 
online, doar cu ajutorul părinților. Dacă sarcinile didactice sunt scrise, părintele va trebui să le citescă 
preșcolarului și apoi acesta le va pune în practică, în funcție de materialul didactic de care familia dispune 
acasă. Cadrele didactice pot desfășura activități de evaluare și prin intermediul aplicației google classroom, 
prin intermediul căreia educatorul poate organiza o întâlnire în Google Meet cu unul sau mai mulți 
preșcolari, moment în care educatorul poate interacționa vizual și auditiv cu fiecare preșcolar din grupă. 

 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, câteva metode de evaluare online ar fi: 

– Google Classroom: preșcolarii pot vorbi cu d-na educatoare și alți colegi de grupă prin – Meet video 
chat, care e inclus gratuit acum; poate fi oferit feedback direct fiecărui preșcolar. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil prin care educatoarea poate insera imagini, 
poate scrie cu litere de tipar, iar apoi preșcolarii sub indrumarea unui adult pot creea povești cu ajutorul 
imaginilor expuse, pot recunoaște litere de tipar, pot identifica poziția inițială, mediană și finală a unui sunet 
într-un cuvânt, prin utilizarea unei imagini sugestive 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 creea teste scrise, care în mediul 
preșcolar pot fi citite copilului de către un adult ,bifarea rezultatelor o va face părintele pe baza a ceea ce a 
răspuns preșcolarul . Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca 
material de reflecție pentru copil . Preșcolarii 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 . 

 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 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. 

 
  
 

802

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/


 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ÎN INVATAMANTUL ONLINE 

 

PARAIPAN IONELA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 - BRAILA 
 

 Deşi poate pentru unii metodele şi tehnicile de evaluare în învăţământul online pot fi de un real 

succes, eu pot spune că nu găsesc foarte accesibile aceste căi. Totuşi, 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 întodeuna aleg 

pedagogia mai întâi; apoi tehnologia, pentru ca învăţământul să funcţioneze la cote maxime 

 Din experiența mea actuală înţeleg că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod 

adecvat, de aceea 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. Nu trebuie să pierdem 

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. Pot enumera câteva aplicaţii pe care eu le-am folosit la 

clasă şi anume. Meet, Zoom, unde pot discuta cu elevii, timp de aproximativ 40 de minute. 

 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. 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 success, în cele mai multe cazuri. 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.  

 Tehnologia asigură o comunicare elegantă, dar din punctual meu de vedere nu poate substitui 

acea comunicare față în față care este vitala de cele mai multe ori în primul rând pentru psihicul 

uman. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. PARASCHIV GEANINA-MARIOARA 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, de care sunt interesaţi atât profesorii, cât şi elevii, părinţii, 

prin care se urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor, priceperilor, capacităţilor dobândite de elevi, 
precum şi nivelul şi eficiența activităţii de perfecţionare a actului instructiv-educativ. Astfel, din perspectiva 
profesorului, evaluarea este necesară la începutul activității, pe parcursul acesteia, dar și la sfârşit, întrucât 
ea permite cadrului didactic să își dea seama care este pregătirea elevilor, la disciplina pe care o predă, în 
comparaţie cu așteptările acestuia şi cu cerinţele programei şcolare, permite identificarea dificultaților 
întâmpinate de elevi în învățare. Experiența la catedră mă determină să cred că rolul unei evaluări moderne 
este acela de a da încredere, de a-l ajuta pe elev în procesul didactic.  

Astfel, încurajarea fiecărui elev în lecţie îl determină pe acesta să înţeleagă faptul că îi este recunoscut 
efortul şi progresul pe care îl face să înveţe. Rolul fiecărui cadru didactic 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 şi experimentând metode moderne, cât mai antrenante şi mai atractive. 
Evaluarea indică în orice moment starea pregătirii şcolare, aspectele izbutite (succesele), dar şi punctele 
critice (eşecurile), nivelul performanţelor obţinute în raport cu cele proiectate prin curriculum, ea constituie 
un control asupra activităților desfășurate.  

Evaluarea reprezintă un feedback asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate. Ea îi arătă 
profesorului cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu elevii, cât de eficiente sunt 
metodele şi mijloacele pe care le utilizează. Evaluarea este un act absolut necesar în procesul conducerii 
unei activităţi şi se află în relaţie cu predarea şi învăţarea, făcându-le mai eficiente. Evaluarea este concepută 
şi aplicată ca un instrument care reglează procesul didactic, care transformă permanent procesul de învăţare 
şi predare, având un rol formativ, în sensul că aceasta perfecţionează procesul de instruire.Totodată, 
evaluarea furnizează informaţii referitoare la situaţia de învăţare a fiecărui elev, la învăţarea definită prin 
achiziţionarea de comportamente specifice. 

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 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. De asemenea, evaluarea online poate fi folosită pentru a evalua abilități 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". 

Modalitatea cea mai întâlnită de evaluare 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 dintre mai multe posibile (teste de tip single choice sau multiple choice). Astfel, 
evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de disciplină, 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.  

Instrumente online pentru evaluarea elevilor 
Profesorul trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și a anului școlar și să le acorde profesorul 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 profesorul are un control asupra lacunelor lor de învățare, 
atunci el poate 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 pe care profesorul le folosește 
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 sau an școlar. 

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. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptoop, tabletă sau computer. Pentru 
accesare, profesorul folosește o adresă care îl va conduce la interfața aplicației. Acolo găsește meniul care 
prezintă următoarele facilități: crearea unui test, căutarea unor teste create anterior, vizualizarea rapoartelor. 
Profesorul poate crea un test cu tipuri de întrebări (cu alegere multiplă, casetă de bifat, răspuns scurt, 
completează, răspuns deschis).  

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă, etc. Folosind acest instrument, profesorul poate crea cu 
ușurință un set de întrebări pe care să le folosească în cazul predării sincrone sau asincrone. Profesorul 
poate folosi aceste tipuri de teste la finalul lecției pentru a asigura feed-back-ul. În cazul acesta toți elevii 
vor fi implicați într-un mod interactiv în rezolvarea testului.  

Aplicația Kahoot 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 folosind 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 profesor din contul acestuia sau poate fi selectat dintr-o listă de "jocuri" 
disponibile. Profesorul deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când 
se 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 decătre 
elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de evaluare formativă), exersarea 
unor conținuturi, identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei.  

Google Classroom este o platformă unde profesorii pot discuta cu elevii – Meet video chat este 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.  

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru aobține 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. Pot de asemenea relua testul. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste.  
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. 
• 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, 

ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 

• kahoot.com/ 
• quizizz.com/ 
• wordwall.net/ro 
• learningapps.org/ 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ON-LINE  

 NIVEL PRESCOLAR 
 

 PROF. INV. PRES. PARASCHIV LENUTA 
 G.P.N BALACEANU, JUD. BUZAU 

 
 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 contextul actualei reforme a invatamantului romanesc, evaluarea este parte integranta a procesului 
de invatamant. Problematica evaluarii este una prioritara in contextul educational din tara noastra si destul 
de complexa ,fiind un domeniu care in ultimii ani a suferit modificari esentiale, prin diversitatea 
continuturilor si imbogatirea metodelor si tehnicilor de evaluare.  

 Desi multa vreme nu i s-a acordat evaluarii importanta cuvenita, aceasta este considerata ca fiind 
sursa solutiilor de perfectionare a actului didactic, integrandu-se organic in procesul de invatare . Astfel, 
procesul educativ implica cu necesitate proiectarea simultana a tiadei predare -invatare – evaluare, orice 
schimbare produsa in cadrul uneia influenteaza modalitatile de realizare a celorlalte, producand o adevarata 
reactie in lant. Calitatea si nivelul actului educational se reflecta in momentul evaluarii. 

 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.  

 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.  

 In invatamantul traditional metodele si tehnicile de evaluare sunt grupate in doua categorii: metode 
traditionale (probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice ) si metode alternative (lucrări 
practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale,autoevaluarea  

jocurile didactice, de rol și serbările;obervările directe/sistematice în timpul activității și 
înregistrarea;discutii individuale, afisarea lucrarilor ). 

 Metodele traditionale de evaluare nu sunt inlaturate definitiv, ci sunt completate si sustinute in 
procesul evaluarii de metodele alternative de evaluare care au valoare formativa, prin faptul ca ofera 
posibilitatea copilului de a arata ce stie, dar mai ales ce stie sa faca ; atat educatoarea cat si prescolarii au o 
imagine permanent actualizata asupra performantelor copiilor, asigura un demers interactiv actului de 
predare – invatare,raportandu-se la nivelul psihologic al prescolarilor, prin individualizarea sarcinii de 
lucru.In concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigura o alternativa la formele 
traditionale, imbogatind practica evaluativa. 

 Noile schimbari aparute in invatamantul prescolar privind modalitatile de predare care sa aseze in 
centrul actului educational copilul si interesele acestuia impun si noi strategii de evaluare. Daca in actul 
predarii, educatoarea poate utiliza cu succes metode activ-participative, evaluarea, la randul sau ,trebuie sa 
fie coerenta cu noile strategii de predare -invatare, fapt pentru care au aparut metodele interactive de 
evaluare. Activitatea didactica moderna este centrata pe demersuri inelectuale interdisciplinare si afectiv-
emotionale ,educatoarea urmarind realizarea unor obiective interdisciplinare,ca de exemplu :sa culeaga 
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informatii despre o tema data,sa identifice,sa rezolve probleme diferite, sa realizeze conexiuni. Astfel 
,obiectivele evaluarii trebuie sa fie in concordanta cu obiectivele interdisciplinare ale actului predarii. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern si necesar in realizarea procesului 
educativ.Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte indragita de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigura unitate cunoasterii ,depasind granitele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinara 
a continuturilor. Asa cum in viata de zi cu zi nu folosim cunostintele disparate ,acumulate la anumite 
discipline si nu valorificam capacitati specifice unei materii este important sa formam prescolarilor o 
gandire integratoare. Jucandu-se la calculator, copilul este pus in situatia de a aplica in contexte noi si 
variate cunostintele acumulate anterior. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului poate fi utilizata in diferite situatii : la sfarsitul unor activitati 
frontale, in timpul unor jocuri didactice, a activitatilor integrate ,in cadrul activitatilor liber alase si la 
activitatea optionala, daca se desfasoara la grupa. 

 Jocuri cum ar fi :,,piti-clic isi alege o meserie” „La ferma”, „Cine stie ,castiga”, „Cu matematica in 
lumea povestilor” ,”Hai la scoala”,”Alfabetul” ,”Vreau sa stiu” pun copiii in situatia de a-si valorifica 
cunostintele acumulate la diferite domenii de cunoastere ( DS,DLC,DEC,DOS). 

 Acest tip de evaluare prezinta anumite caracteristici : raspunsurile sunt apreciate cu exactitate, timpul 
util de lucru este gestionat corect ,rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat, exista posibilitatea 
abordarii unui subiect printr-un joc ,dar cu nivel diferit de complexitate ,fapt ce ofera satisfactii tuturor 
copiilor. Dezavantajul acestei metode consta in faptul ca se masoara mult mai greu abilitatile, starile 
afective, atitudinile si conduita prescolarului.  

 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 

807



 
METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

IMPORTANTA EVALUARII ONLINE 
 

PROF. INVATAMANT PRESCOLAR PARCIULESCU MIHAELA ELENA 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, un proces 

dinamic care obliga toate categoriile sociale sa tina pasul cu evolutia societatii si implicit a educatiei. In 
cadrul procesului de invatamant au loc transformari rapide pornind de la crearea mediului de invatare care 
poate eficientiza tehnicile de invatare. 

 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.  

 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; se poate face progres; se pot încuraja elevii /studenții să învețe și să lucreze 
independent. 

 În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii 
de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o 
pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor 
necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva 
pregătirii resursei umane (profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică. 

 Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost determinat 
în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între cadrele didactice și 
elevi/studenți. În unele situații, există decizii clare privind modalitățile de interacțiune educațională (avem 
exemple de universități care reglementează doar anumite platforme educaționale care sunt utilizate în 
activitatea educațională; la fel, recomandările unor inspectorate școlare pentru platformele educaționale 
care vor fi accesate). În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii/studenții 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 ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl, Digitaliada, până la platforme 
educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom, Edmodo, 
EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională Moodle cu precădere pentru mediul universitar). 

 “În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, 
progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, 
în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare”. 

 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. Sarcinile de lucru trebuie 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”, se arată în metodologie. 
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 “Prin participant la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului se înțelege: 
cadrul didactic, preșcolarul, elevul, părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal al elevului minor 
sau un membru al familiei în grija/supravegherea căruia este încredințat elevul minor”. 

 Predarea online este o provocare pentru copii, pentru parinti si pentru cadrele didactice. Ajuta insa o 
atitudine deschisa si flexibila, pentru a evalua corect ce functioneaza si ce nu, pentru a incerca idei noi si 
pentru a invata din experienta altor cadre didactice.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. PARJEA NICOLETA MIHAELA  

ŞCOALA GIMNAZIALA NR 1 HERECLEAN 
 
 Prin platformele, softurile 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. 

Astăzi există însă multe softuri, platform care sunt folosite în procesul educațional, dar fie că au fost 
create pentru a facilita un anumit proces (de exemplu: editoarele de texte), fie de prezentare a informației 
specifice a unui domeniu (de exemplu: softul tematic: sistemul solar). Și aceste softuri se folosesc în 
procesul educațional, dar nimeni nu va susține că Word-ul este un soft educațional; softurile tematice sunt 
însă denumite „educaționale” deși ele nu integrează prin proiectare o strategie care să asigure 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. 

Softul educațional interactiv cuprinde şi o interacțiune cu elevul (bazată pe un anumit model teoretic) 
care permite atingerea performanței marcate de obiectivele în raport cu care a fost proiectat. În proiectarea 
lui se ține cont de particularitățile populației de elevi căreia i se adresează. 

Zona instruirii/învățării dar şi a evaluării reprezintă un avantaj problematic variat și softurile pot fi 
foarte diferite. Fiecare din activitățile subsumate domeniului “educație” - training, instruire, învățare, 
predare, educație - prin intersectarea cu specificul intervenției noilor tehnologii capătă o coloratură proprie, 
diferențiatoare; de aici și specificitatea softului proiectat pentru respectiva formă de activitate. 

 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. 

Amintim 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. 

- Microsoft Teams este o aplicație de colaborare care vă ajută echipa să se organizeze și să poarte 
conversații, totul într-un singur loc. 

-Softuri interactive pentru învățarea unor noi cunoștințe - creează un dialog (asemănător 
dialogului profesor-elev) între elev si programul (mediul) respectiv. Interacțiunea poate fi controlată de 
computer (dialog tutorial) sau de elev (dialog de investigare). Termenul generic de tutor desemnează softul 
în care "drumul" elevului este controlat integral de computer. De regulă, un tutor preia una din funcțiile 
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profesorului, fiind construit pentru a-l conduce pe elev, pas cu pas, în însusirea unor noi cunostințe sau 
formarea unor deprinderi după o strategie stabilită de proiectantul softului. 

Reprezentând un pas înainte în raport cu softul de exersare, softul educațional interactiv are 
următoarele atribute: 

- interacțiune: elevul reacționează la stimulii programului și, în raport cu aceste reacții și strategia 
pe baza căreia a fost proiectat, programul selectează calea (informațiile și tipul de stimuli) pe care o va 
parcurge respectivul utilizator; 

- controlul de către elev: pe tot parcursul utilizării softului, elevul poate interveni pentru a revedea 
unele secțiuni, pentru a părăsi programul sau pentru a avea o viziune de ansamblu asupra acestuia; 

- secvențe adecvate obiectivelor: programul îi oferă elevului secvențe de instruire cu explicațiile si 
exemplele necesare însușirii informațiilor și formării deprinderilor prevăzute ca obiective ale învățării 
pentru capitolul respective 

- feedback-ul imediat: programul este conceput de o manieră care să-i asigure utilizatorului un 
feedback continuu - fiecare reacție a elevului la un stimul al programului este analizată, apreciată și adusă 
la cunoștința elevului; 

- evaluarea parcursului personal: la încheierea lucrului, programul poate pune în evidență 
caracteristicile căii parcurse de utilizator si, în raport cu anumite criterii, poate evalua acest parcurs. 

Aceste calități ale softului tutorial permit folosirea lui în următoarele situații: 
a) pentru instruirea individuală - independentă sau la indicația unui profesor, în cazul învățământului 

la distanță, în situațiile de ratrapare;  
b) pentru revederea/ recapitularea unor capitole, teme, cursuri necesare ca preachiziții la alte 

teme/cursuri; 
 c) ca o pregătire prealabilă pentru o activitate comună, mai ales în cazul elevilor care simt 

disconfortul determinat de sincronicitatea lucrului în grup. 
 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.  http://dppd.wikispaces.com/file/view/DidacticaTic.pdf, 
2.  http://edu.moodle.ro/ 
3.  Daniela VLĂDOIU, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Proiectul pentru Învăţământul Rural (2005) 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Didactica tehnologiei informaţiei şi comunicării 
4. Suport de curs Profesorul-creator de soft educaţional  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR PARNIA 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.  

Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare si 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.  
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 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT A 

COPIILOR DEFICIENȚI DE AUZ 
 

 PROFESOR PARVU DOINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1 

 
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. 
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, și după 
mai multe ore în fața calculatorului m-am simțit mult mai obosită decât dacă aș fi fost în sala de sport. 
Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles? Îți lipsește interacțiunea directă? …Da, cu siguranță! 

După câteva luni de cursuri on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare la 
disciplina educație fizică și sport 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 practice, care trebuie adaptate, putem folosi comunicarea video prin limbaj mimico-
gestual (dacă elevii vor deschide camera web!), în grupurile de Classroom, iar evaluatul poate efectua 
proba. Se poate, greu, dar se poate. 

Evaluarea 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. 

Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în care bâjbâim metodele pe care să le folosim, 
denotă faptul că nu dezbatem suficient. Nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. 

 Scriem știință de dragul promovărilor, cu excepțiile de rigoare, dar 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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EVALUAREA FORMATIVA DIN PERSPECTIVA INVAȚAMANTULUI 

ONLINE 

 

PROF. PASCU ELENA RALUCA 

LICEUL TEHNOLOGIC “LAZAR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 

Principale funcții ale evaluării sunt controlul, diagnoza şi prognoza. Corespunzător acestora ea constă 

în operații de măsurare, apreciere şi decizie. Aceste operaţii sunt complementare, chiar dacă se află într-o 

ordine ierarhică bine stabilită. De aceea orice lecţie trebuie concepută ca activitate de evaluare iniţială – 

predare – învăţare – evaluare continuă - evaluare finală. Astfel, din punct de vedere strategic evaluarea 

intervine “în trei timpi” ca: evaluare iniţială – evaluare dinamică (formativă sau continuă) – evaluare finală 

(Ioan Cerghit).  

Evaluarea formativă oferă feedback în timp util atât elevilor cât și celor care conduc procesul 

educativ. Din perspectiva profesorului aceasta are ca scop principal susținerea învățării prin raportarea 

acesteia la rezultatele planificate și individualizarea etapelor următoare ale parcursului școlar . Elevii își 

identifică aspectele deficitare din punctul de vedere al cunoștințelor, deprinderilor, abilităților raportat la 

criteriile prestabilite și pot aprofunda în activitățile de învățare ulterioare. 

 Mutarea procesului de învățare în mediul online ne-a adus în atenție metode de evaluare pe care le 

aveam la dispoziție, dar pe care poate nu le-am luat în considerare niciodată până atunci. În primul rând 

interacțiunea cu elevii se produce pe o platformă educațională. Marea majoritate a discuțiilor se poartă 

asincron pe așa numitul flux al cursului ( sau forum/chat/blog în funcție de particularitățile platformei) sau 

sincron în cadrul unor întâlniri video.  

Știm din practica curentă că evaluarea tradițională se face utilizând o paletă largă de metode și 

instrumente. Multe dintre aceste instrumente se pot folosi și în mediul online, cu o rată de succes chiar mai 

mare decât eram obișnuiți. 

De exemplu testele cu alegere multiplă și/sau cu răspunsuri de tip adevărat/ fals . Pe platformele 

educaționale acestea au notare automată și oferă rapid feedback elevului, economisind totodată timp 

profesorului. Aceste tipuri de teste cuprinzând itemi cu alegere multiplă sunt utilizate cu succes și pentru a 

realiza autoevaluare. 

Studiile de caz pe grupe efectuate într-un mediu de comunicare asincron sunt potrivite pentru 

rezolvarea de probleme, elevii având mai mult timp pentru a colabora, pentru a-și revizui consemnările 

făcute. În plus, elevii care au trac sau sunt timizi, se exprimă mai ușor atunci când scriu. 

Proiectele realizate într-un mediu online permit atât elevilor cât și profesorului să primească și să 

ofere feedback rapid. În plus, dacă se optează pentru formă de organizare pe grupe și se utilizează diferite 
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aplicații colaborative (documente, foi de calcul, prezentări,etc.) ele pot fi realizate în timp real. Membrii 

grupei de elevi se pot sincroniza permanent, astfel încât să nu se mai piardă timp cu realizarea unei forme 

finale a proiectului. 

Aceste instrumente amintite mai sus pot fi utilizate chiar mai bine în evaluările online decât în cele 

face-to-face, dar condiția esențială pentru reușita lor o reprezintă dotarea tehnică. Nu poți utiliza o metodă, 

un instrument dacă există elevi în colectiv ce nu dispun de suficiente mijloace pentru a duce la bun sfârșit 

toate sarcinile . Un alt aspect pe care aș dori să îl menționez ar fi legat de timpul alocat evaluărilor în cadrul 

activităților online. Acestea trebuie făcute cu moderație, deoarece durata acestor activități e de preferat să 

fie mai mică decât ne-am obișnuit.  

În concluzie, instrumentele utilizate în mod tradișional în orice formă de evaluare pot aduce plus 

valoare și activităților online, dar adaptate la particularități tehnice și temporale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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MODALITĂȚI DE INTEGRARE A TEHNOLOGIEI ÎN EVALUAREA 

ONLINE 
 

PĂTULEA ANA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”FĂNUȘ NEAGU”, BRĂILA 

 
Combinarea învățării tradiționale cu orice tip de învățare online, cu activități de zi cu zi facilitate de 

tehnologie reprezintă un subiect care este important să devină o preocupare constantă a oricărui dascăl 
dedicat să își pregătească elevii/elevele pentru cerințele societății viitorului în care aceștia vor performa ca 
adulți.  

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. 

Acest tip de evaluare se poate realiza prin: 
Teste scurte 
• 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. 
Activități de reflecție scurte 
• asigură înțelegerea și reținerea conținutului (texte / rezolvări de probleme etc.) și gândirea critică; 
• previn plagiatul de idei și rezolvări; 
• oferă profesorului feedback despre nivelul la care se află elevul. 
Activități de feedback scurte: 
• creați etape în realizarea unui proiect, cu evaluare formativă și feedback la fiecare etapă. 
Materiale video interactive 
Creați materiale video interactive (cu Edpuzzle / Nearpod) în care: 
• elevii pun pauză, interacționează cu conținutul, răspund la întrebări. 
• elevii au acces la jocuri și simulări cu răspunsuri imediate. 
 
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). Focusul în evaluarea sumativă este pe atingerea obiectivelor de învățare și stabilirea 
unor noi obiective!  

Dacă evaluările formative sunt aplicate eficient, profesorul va cunoaște progresul și nevoile de 
intervenție ale elevilor săi înainte de a ajunge la evaluarea sumativă.  

Recomandări test online  
Dacă alegeți ca evaluarea sumativă să aibă forma unui test online, aveți în vedere pentru pentru itemii 

online: 
• Adecvați lungimea textului vârstei elevilor și păstrați ce este esențial; dacă dați un examen mai 

complex, grupați întrebările în funcție de 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, elevul are 50% șanse să ghicească 

răspunsul;  
• Testați evaluarea din perspectiva elevului înainte de a o trimite.  
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Alte metode care evidențiază progresul și rezultatele învățării și care combină evaluarea formativă cu 
cea sumativă pot fi: 

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. 
Instrumentele de evaluare online pe care le-am utilizat la clasă sunt Kahoot, Quizizz, Google Forms, 

platforma ASQ ,platforma ScoalaIntuitext, platforma evaluareinteractiva.ro, aplicațiile Padlet, ChatterPix 
Kids, wordwall.net. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://indreptardigital.ro/courses/intensiv-de-educatie-digitala-pentru-invatatori/ 
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EVALUAREA ONLINE – O NOUA PROVOCARE 

 
 DE PAULA BRAESCU 

 
 SARS-CoV 2 a adus încă o provocare pentru profesori: evaluarea online! Ghidul privind măsurile 

sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 
(31.08.2020 ) elaborat de Ministerul Educației și Cercetării interzice elevilor schimbul de obiecte și 
subliniază importanța respectării distanțării fizice dintre elevi, dar și dintre elevi și profesori. Analizând 
aceste reguli, am început să mă gândesc cu groază la impactul negativ asupra activităților pe care orice 
profesor le derulează zilnic în clasă. Deși am găsit soluții la multe probleme, unele viabile, iar unele extrem 
de amuzante .... cum ar fi, de exemplu, să-mi proiectez un pix de un metru și ochelari pe măsură pentru a 
corecta caietele copiilor, respectând distanța de un metru ... o problemă tot a rămas multă vreme în mintea 
mea, solicitându-mi agresiv atenția și energia: Cum să distribui elevilor mei fișele de evaluare inițială, 
respectând distanța de 1 metru? 

 M-am tot gândit și tot gândit cum să realizez această evaluare inițială fără a distribui fișe elevilor și 
salvarea a venit în mod neașteptat de la Google Forms!  

 Google Forms se dovedește a fi o resursă fabuloasă deoarece te ajută să creezi în câteva minute un 
formular de evaluare. Și culmea e că nu trebuie să fii expert pentru a crea un formular de evaluare eficient, 
care să-ți permită să colectezi informații de la elevii tăi, respectând distanțarea fizică și regula care interzice 
schimbul de obiecte la nivelul clasei de elevi. Cum procedezi? 

 Scrii pe motorul de căutare (Google) Google Forms și ajungi repede-repede aici 
https://www.google.com/forms/about/. Dacă apeși pe Go to Google Forms, poți să creezi simplu primul tău 
formular de evaluare inițială, indiferent de clasa la care predai. Bine, ar fi ideal să ai elevi care știu să scrie 
și să citească și știu să caute singuri informații, folosind telefonul sau calculatorul. Dacă elevii sunt în Clasa 
pregătitoare sau Clasa I, atunci trebuie să găsești alte soluții decât cele prezentate aici! 

 Deci ... dacă ai elevi mai mari, începând cu Clasa a II-a ..., apeși pe formularul sub care scrie Blank 
și ... începi să creezi primul tău formular de evaluare inițială! Poți să-i dai un titlu potrivit, schimbând 
denumirea inițială și în loc de Untitled form, să-l faci să fie mândru de un nume ales de tine. Nu trebuie să 
te îngrijorezi și să te gândești că informația poate să dispara ... se salveaza automat orice modificare pe care 
o realizezi. Și dacă lucrezi aici, poți să accesezi acest formular, chiar dacă lucrezi la laptopul din bucătărie 
... chiar dacă lucrezi la calculatorul din clasă! Deci poți cu ușurință să creezi formularul de evaluare acasă 
și să-l mai îmbunătățești în clasă, dacă îți apare altă idee.  

 La prima întrebare din noul formular, eu rog elevul să scrie numele si prenumele lui. Aleg din căsuța 
din dreapta Short Answer (răspuns scurt), pentru a permite elevului să-și scrie numele și prenumele. 
Ulterior, activez butonul Required din dreapta jos, ca să oblig elevul să completeze acest câmp. În acest 
caz, dacă elevul nu completează acest câmp, nu poate să trimită formularul. 

 Ca să creez o altă întrebare, apăs butonul + din dreapta lateral. Aici, poți crea sarcina potrivită pentru 
elevii tăi. De exemplu, elevilor mei, care sunt în clasa a III-a, le-am solicitat să scrie rezultatul corect la o 
adunare: 234 + 587 = . În mod similar poți să creezi câte exerciții dorești pentru a obține informații concrete 
despre ceea ce mai știu elevii după o vacanță lungăăăăă! 

 La final, apeși pe butonul din dreapta sus, pe care scrie Send. Și când îți apare următoarea casetă cu 
informații, selectezi modalitatea potrivită pentru a trimite elevilor acest formular, din dreptul cuvintelor 
Send via. Poți să alegi să trimiți formularul prin email, sau poți să generezi un link (o adresă unde elevii 
pot accesa acest formular) pe care să-l postezi pe grupul de WhatsApp al clasei. Poți să trimiți acest link în 
timpul orei și poți să ceri elevilor să completeze formularul de evaluare în timpul orei, folosind telefoanele 
sau tabletele lor .... dacă le au!  

 Partea bună abia acum urmează! Răspunsurile elevilor pot fi văzute de tine imediat, dacă te întorci 
la pagina unde este formularul tău și apeși căsuța Responses, care se află deasupra formularui creat de tine. 
Poți să aduci toate răspunsurile lor într-un document care se numește Spread Sheet, apăsând pe butonul 
care are o cruce albă pe un fundal verde. Și așa poți arăta elevilor care sunt răspunsurile lor și poți analiza 
... câți s-au descurcat foarte bine, câți au greșit și câți mai trebuie să lucreze suplimentar pentru a-și aminti 
ceea ce au uitat ... totul în aceeași oră! Așa profesor eficient ... mai rar! 
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 Respectând aceste instrucțiuni simple, vei deveni un profesor SuperEficient, care utilizeaza chiar 
butoanele care folosesc limba engleză ... fără să știe neapărat limba engleză! Am păstrat intenționat 
denumirea în engleză pentru că știu că sunt profesori extraordinari, care sunt reticenți să foloseasca Google 
Forms ... pentru că au nevoie de cunoștințe de limbă engleză.  

 Și așa am arătat pas cu pas ... cum a devenit viața mea de profesor mult mai ușoară, chiar în plină 
pandemie, respectând regulile de distanțare și realizând în același timp o evaluare inițială eficientă! Mult 
succes tuturor și să auzim de foarte bine! 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR PAVAL MONALISA-DELIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “GEORGE CALINESCU” ONESTI 
 
Evaluarea reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socio-umane care solicită raportarea 

rezultatelor obţinute, într-o anumită activitate la un ansamblu de criteria specifice domeniului în vederea 
luării unei decizii optime. 

(Dicţionar de termeni pedagogici, S. Cristea) 
Într-o abordare personală, D. Ausubel, identifică următorii paşi, având evaluarea ca punct final: 
- stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile ale elevilor; 
- proiectarea şi realizarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
- măsurarea rezultatelor aplicării programului. 
 Se observă că se pornește de la formularea scopurilor educaționale, obiectivelor operaționale, într-o 

etapă ulterioară se aplică programul educațional, apoi se evaluează, în funcţie de scopurile și obiectivele 
stabilite iniţial, urmărindu-se o ameliorare/îmbunătățire a activității educaționale. 

Didactica curriculară este cea care apreciază evaluarea procesului de învăţământ drept o activitate de 
colectare a datelor obținute, o interpretare a datelor privind efectele directe ale relaţiei profesor-elev, toate 
acestea cu scopul declarativ de a eficientiza funcţionarea sistemului educaţional.  

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. 

Odată cu instaurarea stării de urgenţă în România, ca urmare a pandemiei COVID-19, a avut loc un 
experiment social în domeniul educaţiei. Elevii şi profesorii şi-au mutat activitatea în mediul online, 
învăţând să utilizeze platforme educaţionale pentu a comunica şi a desfăşura procesul instructiv-educativ.  

Cadrul didactic a fost nevoit să îmbine metodele clasice de predare/învățare/ evaluare cu cele de tip 
eLearning pentru a obține performanțe în dezvoltarea competențelor elevilor. 

În ceea ce priveşte evaluarea aceasta a trecut de la cea tradiţională, în care accentul se pune pe 
profesorul-evaluator, pe măsurarea aspectelor cantitative, neexistând o cooperare între evaluator şi elev, la 
cea realizată cu ajutorul calculatorului. 

Evaluarea online 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. 

Evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare extindere în rezolvarea de probleme 
mai dificile pentru elevi. 

 Pe lângă testele online, care sunt create pe diferite platform de învăţare, evaluarea mai poate fi 
realizată şi cu ajutorul altor metode de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor, atât pe parcursul instruirii 
cât şi la sfârşitul ei. Cele mai des întâlnite sunt: 

• referatul; 
• eseul; 
• chestionarul; 
• investigaţia; 
• proiectul; 
• portofoliul. 

  

820



 
Exemplu de test online: 
Matematică – clasa a III a – Corpuri geometrice 
1. Corpurile geometrice sunt: con, cilindru, sferă, cub, paralelipiped/cuboid. 10 puncte 
 Adevărat 
Fals 
2. Cubul are:  10 puncte 
• 6 feţe în formă de triunghi 
• 6 feţe în formă de dreptunghi 
• 6 feţe în formă de pătrat 
3. Bifaţi propoziţiile adevărate: 30 de puncte 
o Sfera este mulţimea punctelor din spaţiu care se află la aceeaşi distanţă de un punct fix. 
o Cilindrul are două feţe în formă de cerc. 
o Paralelipipedul are 6 feţe în formă de triunghi. 
o Conul are o faţă sub formă de cerc şi un vârf. 
4. Care este denumirea corpului geometric din imaginea de mai jos? 10 puncte 

 
o Cub 
o Paralelipiped 
o Sferă 
o Con 
o Cilindru 
5. Bifează denumirea obiectelor care au formă de: 30 de puncte 

 
6. Oficiu  10 puncte  
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Evaluarea didactică – delimitări conceptuale – www.prouniversitaria.ro 
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LEARNCLICK.COM – EVALUARE ONLINE MAI UȘOARĂ 

 
PROFESOR LIMBA ENGLEZA PAVAL VLAD PAUL 

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” PAȘCANI 
 
Realitățile ultimilor luni ne-au dus la o schimbare a paradigmei educației, ne-au forțat să schimbăm 

spațiul formal al clasei cu spațiul, mai puțin formal, dar aranjat între timp, al casei noastre. În același timp, 
am migrat totul de pe catedră pe ecranul device-ului, al gadget-ului (laptop, telefon, tabletă) și ne-am adaptat 
(a câta oară?) la noile cerințe ale sistemului, ale lumii, la urma urmei. Greu, ușor, asta a depins de fiecare 
dintre noi, astfel că, în momentul de față, suntem în punctul în care putem recunoaște cu mâna pe inimă că 
„ne descurcăm” măcar, dacă nu excelăm în ceea ce acum un an ni se părea unor de domeniul irealului. 

Unul dintre aspectele procesului de predare-învățare, educațional sau cum se mai numește el în 
terminologia actuală (schimbată și ea în furtuna „reformelor” în educație) este evaluarea. Personal, ca 
profesor de limba engleză, evaluarea mi se pare cel mai greu moment al procesului. Este atât de complexă 
și mare consumatoare de timp, mai ales cea scrisă, încât îmi dă frisoane de fiecare dată când vine momentul 
corectării testelor (orice coleg de breaslă se „teme” de teancul de lucrări scrise care trebuie corectate). Așa 
că am căutat de mult un instrument care să-mi ușureze munca și care să fie destul de ușor de utilizat și de 
către elevi, mai ales de către cei mici, de la gimnaziu (cei de la liceu sunt mai mari, se descurcă altfel). 
Folosisem și înainte de pandemie platforme ca Google Forms/Classroom, Microsoft Teams, 
classmarker.com și Quizlet, în principal, dar nu erau suficiente pentru necesitățile mele de evaluare, de la 
conceperea testului până la notarea lui. Pe parcursul anilor, am schițat o listă cu principalele puncte pe care 
trebuie să le îndeplinească o platformă de testare pentru a fi cât mai cuprinzătoare, având în vedere că la o 
simplă căutare online, oferta este foarte generoasă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce ar trebui să conțină și/sau să facă o astfel de platformă? Fără a epuiza posibilitățile, am ajuns la 

următoarea listă: 
- varietate cât mai mare de exerciții (multiple choice, cloze și open cloze, matching, open-ended 

questions); 
• Notare automată și afișarea rezultatelor pentru elevi la finalul testării, cu diferențierea răspunsurilor 

greșite de cele bune și afișarea răspunsurilor corecte;  
• Ușurința în utilizare, atât pentru profesor cât și pentru elevi; 
• Opțiuni complexe de formatare a textului și de includere a elementelor multimedia în teste (poze, 

audio, video, linkuri, etc.) 
• Informații cât mai complexe despre răspunsurile elevilor, cu posibilitatea de a interveni asupra 

răspunsurilor și a notării, în caz că apar erori la corectarea automată; 
• Posibilitatea de a grupa elevii pe clase și de a atribui un test clasei respective; 
• Posibilitatea creării de conturi pentru elevi, pentru o mai bună administrare a testelor; 
• Posibilitatea, pentru elevii conectați cu un cont, de a salva răspunsurile și de a relua testul mai târziu, 

în caz că au probleme tehnice; 
• Questions bank - o „bază de date” cu exerciții adăugate automat la momentul creării unui test, 

exerciții care pot fi refolosite;  

1- Interfața de editare 
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• Opțiuni complexe de testare: stabilirea unui termen-limită și a unui timp-limită pentru test, 
(im)posibilitatea elevilor de a da testul de mai multe ori (îl pot da doar o singură dată sau de mai multe ori, 
în funcție de scopul meu ca evaluator), amestecarea întrebărilor pentru fiecare elev (dacă am 20 de elevi 
care dau același test, nu va fi aceeași ordine a întrebărilor pentru toți); 

• Posibilitatea de a avea on link cu testul pentru a fi distribuit mai ușor; 
• Suportul tehnic prompt, în caz de nevoie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ținând cont de cele de mai sus, m-am oprit deocamdată la learnclick.com, o platformă destul de bine 

făcută, cu o varietate de posibilități. Așa cum spuneam, am testat destul de multe platforme, utilitare, 
software de creat teste și site-ul ăsta e cam tot ce-mi trebuie. NU am nicio legătură cu ei, deci nu le fac 
reclamă plătită când spun că am preferat să plătesc cei 60 de dolari pe an pentru platforma asta decât să mă 
complic cu mai multe platforme sau cu teste clasice pe hârtie (care, conform reglementărilor în vigoare 
acum nici n-ar fi perfect legale din motive de pandemie...).  

Ce oferă și ce nu oferă learnclick.com? În primul rând, nu oferă o interfață grafică în limba română, 
deci cei care nu se descurcă bine cu una din limbile engleză, franceză, spaniolă, rusă sau germană, nu prea 
au ce face cu el. NU știu dacă suportul tehnic este în altă limbă decât engleză, eu asta am folosit când am 
avut niște nelămuriri. A doua limitare, care nu este chiar o problemă: nu se pot înregistra mai mult de 50 
de răspunsuri la un test, dacă se depășește acest număr, cele mai vechi rezultate se șterg automat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce oferă: Toate de mai sus, așa cum se vede în capturile de ecran puse în articol, inclusiv un suport 

tehnic prompt și o bună funcționare pe dispozitive mobile. Interfața este destul de spartană, pare făcută în 
anii ‘90, dar nu deranjează deloc, dimpotrivă, găsești repede fix ce trebuie, fără să te pierzi prin ferestre 
pop-up sau zeci de secțiuni. Testele se creează ușor, indiferent de tipul de exercițiu necesar, întrebările se 
derulează una după alta, există și posibilitatea de a exporta testul în format .xml sau .pdf, pentru a fi editat 
sau pentru a fi utilizat în alte aplicații. În plus, un test deja creat poate fi multiplicat și dat la alte clase. Dacă 
un test este deja atribuit unei clase, la editarea lui ni se oferă posibilitatea de a-l duplica pentru a nu influența 
rezultatele celor care îl dau deja. Mai mult, orice test poate fi trimis pe mail altui profesor, dacă este și el 
membru learnclick.com.  

În ceea ce privește rezultatele elevilor, acestea se pot afișa pe clase sau individual, cu marcarea 
răspunsurilor corecte și greșite, pentru fiecare elev testul se poate tipări sau exporta în format PDF pentru 
a fi trimis pe mail. De asemenea, deși testele se corectează automat, administratorul de test poate modifica 
rezultatele în cazul în care au apărut probleme la notare. Personal, am întâlnit o singură problemă: deși se 
pot seta mai multe răspunsuri corecte la un exercițiu de completare a spațiilor (de exemplu, ambele sunt 
corecte - I have been waiting și I’ve been waiting), câteodată mai apăreau rateuri (rezolvate între timp de 
suportul tehnic), așa că trebuia să verific notele.  

În concluzie, luând totul în calcul, am considerat că learnclick.com îmi oferă cam tot ce vreau eu de 
la o platformă de testare online, chiar dacă a trebuit să plătesc pentru asta. Cred că avantajele oferite merită 

2- Rezultatele se pot vedea individual 

3- Interfață administrare teste 
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suma respectivă, ținând cont că altele, cum ar fi classmarker.com, sunt și mai scumpe, la o ofertă puțin mai 
slabă. Suma poate fi destul de mare pentru unii, alții poate nu au nevoie de toate opțiunile și setările, oferta 
este destul de variată. De gustibus non disputandum, putem folosi ceea ce ne place și ceea ce ne permitem, 
fără nicio problemă, eu am încercat să-mi prezint my two cents, cum spun americanii, umila mea părere…  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA EDUCAȚIE TEHNOLOGICA ȘI 

APLICAȚII PRACTICE IN ON-LINE 
 

 PROF. PAVEL CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 TG.OCNA 

JUDEȚUL BACAU  
 
 Luați prin surprindere, atât noi, cadrele didactice, cât și elevii, a trebuit să căutăm soluții pentru a nu 

îngrădi dreptul la educație al elevilor. De aceea, aflați în fața unui nou curent (ca să spun așa) în educație, 
a trebuit să facem ,noi profesorii, posibilă predarea, învățarea și evaluarea în mediul on-line a elevilor, mai 
ales că încă nu există, nici măcar în alte țări un ghid de bune practici pentru învățământul on-line, cu toate 
că multe țări stau foarte bine la capitolul dotări tehnice .  

 În contextul on-line este foarte importantă, dar și esențială, implicarea tuturor beneficiarilor direcți 
și indirecți ai educației. 

 Pentru mine, cea mai mare provocare de până acum a fost evaluarea deoarece consider că este 
responsabilitatea profesorului. Evaluarea, chiar și în mediul on-line, trebuie să fie continuă,completă și 
corectă. Acest lucru trebuie realizat nu numai de către profesor, ci și de tot sistemul educațional. Mai mulți 
autori au ajuns la concluzia că structura procesului de evaluare cuprinde trei etape : verificarea, măsurarea 
și notarea. 

 Verificarea constă în colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
elevilor, respectiv la cunoștințele, abilitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin 
intermediul unor metode, tehnici, și instrumente. 

 Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor elvilor prin raportarea lor 
la indicatori de performanță, la sisteme de criterii de evaluare.  

 Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note a progresului școlar al elevilor, 
respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini. 

 Folosind diferite platforme de învățare 
 Ca și la evaluarea față în față, la evaluarea on-line trebuie să avem în vedere corelarea conținutului 

cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 
 Experimentând, am constatat că și în mediul on-line este importantă interactivitatea și antrenează 

elevii în discuții pentru o mai bună înțelegere a lecției. Am utilizat o varietate de metode de evaluare pentru 
a determina măsura în care elevii și-au atins obiectivele de învățare. Cele mai multe dintre aceste opțiuni 
pot fi folosite în mediul online, dar trebuie gestionate diferit. Iată câteva din metodele folosite: 

-Testul folosind Quiz (răspuns scurt, alegere multiplă).Testele scurte, dar frecvente, pot ajuta atât 
profesorul, cât și elevul să urmărească progresul lor de învățare. Un test poate avea doar 10-15 întrebări 
pentru a oferi suficiente informații pentru feedback.Pentru testele cu alegeri multiple, notarea automată 
poate economisi timp profesorilor și poate oferi feedback rapid elevilor. Pentru răspunsuri scurte sau 
elemente de răspuns construite scurt, profesorii pot dori să ofere feedback suplimentar de comentarii prin 
e-mailuri sau prin utilizarea unei platforme de comunicații private într-un sistem de management al 
învățării. 

-Proiectele pot include simulări, jocuri de rol, studii de caz, exerciții de rezolvare a problemelor, 
muncă de colaborare în grup și brainstorming sau dezbateri pe diferite teme. Pentru proiectele individuale, 
participanții trebuie să primească feedback de la colegi .Mediul online permite elevilor sau profesorului să 
ofere și să primească feedback imediat.Elevii pot urmări interese speciale sau subiecte predeterminate de 
către profesor, pot scrie sau crea diverse produse și le pot prezenta în clasa virtuală. Profesorul trebuie doar 
să furnizeze formulare de evaluare pentru autoevaluare și evaluarea colegilor. 

-Portofoliul.- Elevii pot fi creativi în prezentarea învățării și creșterii lor prin diferite combinații de 
lucrări, audio / video și / sau prezentări. 

 - Profesorii pot, de asemenea, să stabilească în prealabil ce ar trebui să fie inclus în fiecare portofoliu 
 - Vizualizarea portofoliilor și de ceilalți elevi poate servi și ca instrument eficient de învățare și 

evaluare 
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- Prezentările pot fi sub formă de pagini web informaționale, cum ar fi bloguri, teste generate de elevi 
pe bază de web, video / audio sau prezentări de diapozitive. 

-Studiile de caz pot fi utilizate pentru evaluarea individuală sau de grup. 
 Mediul de comunicare asincronă (discuții / bloguri în loc de chat) este de fapt mai potrivit pentru 

abordările bazate pe probleme, deoarece elevii au mai mult timp să reflecte și să colaboreze între ei. 
Echipele trebuie să aibă de 5-6 elevi. Iată un exemplu de utilizare a studiului de caz pentru evaluarea online: 
Fiecare membru al echipei poate fi responsabil pentru contribuția răspunsurilor pentru unul sau mai multe 
cazuri, prin postarea rapoartelor și a materialelor de sprijin. Alți membri ai echipei răspund apoi cu întrebări 
la postările originale. Pe baza întrebărilor și a criticilor membrilor echipei, elevii pot revizui rapoartele 
individuale. Profesorul poate urmări cerând elevilor să dezvolte un caz din experiența lor din lumea reală. 
Elevii pot folosi o varietate de metode, cum ar fi simulare / jocuri, videoclipuri, prezentări de diapozitive, 
fotografii. 

 O metodă folosită frecvent în clasa fizică este evaluarea orală care se potrivește și mediului online, 
cu condiția ca elevul să nu aibă pe cineva în apropiere pentru a-i furniza răspunsul, ca mai apoi el să-l 
transmită profesorului. Cert este că mai avem multe de învățat și de pus în practică și într-un mediu și în 
celălalt. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. PAVEL CORINA PATRICIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMRESCU”, JUDEȚ GALAȚI 
 

Învățământul online a devenit foarte utilizat datorită pandemiei cauzată de virusul SARS-COV-2. Au 

apărut și s-au dezvoltat mai multe platforme și aplicații online, drumul fiind deschis pentru multiple 

tehnologii utile în activitatea didactică de predare-învățare-evaluare. În acest sens o atenție deosebită trebuie 

acordată modului în care tehnologia vine în ajutorul pedagogiei în această perioadă.  

Pentru evaluarea elevilor în mediul online se pot utiliza diferite instrumente și aplicații printre care 

exemplific: 

-platforma Google Classroom, permite formarea de lecții în cadrul cărora pot fi incluse teme simple, 

teme cu chestionar, teme care admit un răspuns scurt, postarea unor materiale. Meet video e inclus gratuit 

și poate fi folosit fără limită de timp. Temele pot fi corectate și se poate oferi feedback direct fiecărui elev. 

Se pot posta comentarii de feedback pe fluxul clasei și se pot nota temele, care apar într-un catalog 

electronic. 

-Quizizz este o aplicație de evaluare a noțiunilor, care poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă 

sau computer. Aplicația pune la dispoziție avatare interesante, tabele, teme, muzică. Aplicația poate fi găsită 

la adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației ce permite: 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). 

Tipurile de teste ce se pot crea, pot conține itemi de tipul: Multiple choice – deși se pot oferi mai 

multe variante, elevul trebuie să aleagă un singur răspuns; Checkbox – presupune crearea unei grile cu mai 

multe răspunsuri corecte; Fill-in-the-Blank – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă 

de verificare; Poll; Open-Ended – elevul răspunde la întrebarea adresată. 

- Google Forms este folosit pentru 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. 

Formularul 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 include oferirea de feedback prompt și notare imediată. 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 afla imediat nota 

și pot relua testul. 

- Aplicaţie bubbl.us este simplă pentru crearea de hărţi conceptuale colaborative online. Hărţile pot 

fi stocate sau exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe blog sau în pagină web, pot fi printate 

827

https://quizizz.com/


sau trimise prin email. Denumită şi “Harta minții” este un instrument bun pentru cei care învață vizual și 

practic. Elevii cu stil practic beneficiază de asocierea de idei și concepte cu imagini. Beneficiile utilizării 

bubbl.us: 

- Ușor de utilizat 

- Ajută la organizarea noţiunilor și de a explora relațiile 

- Încurajează asumarea de riscuri 

- Încurajează discuții de grup 

- Încorporează inteligențelor multiple 

- Aplicația Hot Potatoes permite crearea de teste interactive, teste cu răspuns multiplu, cu răspuns 

scurt, cuvinte încrucişate, formare de perechi, ordonare şi completare de fraze. Pentru a fi create testele, 

Hot Potatoes necesită sa fie descărcat şi instalat. Pot fi create teste de tipul : 

- JQuiz: chestionare cu alege răspunsul corect, alegeri multiple, de tip întrebări – răspuns, adevarat 

fals; 

JCloze: exerciţii de tipul texte lacunare- exerciţii de completare a spaţiilor goale; 

JCross: exerciţii de cuvinte încrucişate; 

Jmix: ordonează cuvintele, sau literele; 

JMatch generează exerciţii de punere în corespondenţă: potrivire de cuvinte, propoziţii sau imagini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBOGRAFIE: 

- https://quizizz.com/  

- http://hotpot.uvic.ca/ 

- https://bubbl.us/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR, PAVEL LIVIA PARASCHIVA 

 
 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 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. 
 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi . 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; 
În mediul online, implicarea este absolut esențială si instrumentele folosite trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă si mai semnificativă.  
 Provocarea pentru profesori este să se indepărteze de la noțiunea de evaluare ca document word, 

adică de la simpla inlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic si să folosească tehnologia, 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 Trebuie să avem în vedere faptul că oricât de mult am folosi tehnologia și oricât de impor 
tanta ar fi, ea trebue să țină cont de pedagogia folosită. 
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. 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. 

 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. 

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

 – Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 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 experienţaînvăţării. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. PAVEL SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA OPREA IORGULESCU CAMPULUNG, ARGEȘ 
 
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. 

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. 

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. 

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; 
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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. 
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IMPORTANṬA EVALUӐRII ONLINE 

 
PAVELESCU MARIA ROMINA 

LICEUL TEORETIC VIRGIL IERUNCA, COMUNA LADESTI 
 
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 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 
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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EDUCAȚIA ONLINE 

 
LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUȚAN" FLOREȘTI 

LOC. FLOREȘTI, JUD. CLUJ 
PROF. PEREAT IOAN-CORNEL 

  
 În contextul dinamicii actuale din spațiul comunicării cunoașterii și a nevoilor tot mai complexe de 

(auto)cunoaștere și competență, procesul de predare-învățare-evaluare se redefinește într-un ritm tot mai 
alert. Încorporând teorii și aplicații consacrate, dar și practici noi și flexibile, educația online se prezintă ca 
un proces complex și dinamic, care încearcă să răspundă cât mai eficient nevoilor de învățare ale 
generațiilor actuale și viitoare de elevi și studenți. Astfel, educația este forțată să se adapteze la un cadru în 
care spațiile și mediile electronice se reinventează și se modifică rapid, aducând în față constant noi 
provocări. Generațiile actuale par să prefere mediile digitale, urmărind conținuturi atractive, accesibile și 
sistematizate.  

Cu toate acestea, rolul cadrului didactic în procesul educațional rămâne în continuare vital în selectarea 
celor mai potrivite conținuturi, care să construiască competențe solide, precum și în oferirea climatului 
emoțional adecvat învățării și a suportului moral, în stabilirea scopurilor de învățare și monitorizarea 
procesului etc. În consecință, construirea unor coduri psiho-emoționale și comportamentale care să 
faciliteze învățarea autoreglată devine o reală provocare, atât în contexte față în față, cât și în contexte 
educaționale virtuale.  

 Clasa este acum un mediu virtual de învațare, iar aceasta nu mai este determinată de timp si spațiu. 
Lecțiile on-line pot prezenta acelasi continut si pot fi dezbatute la fel ca și lecțiile “conventionale”. 
Avantajul este însă faptul că aceste lecții pot fi accesate oricând și oriunde. În condițiile unei motivații 
suficiente, orice student care are acces la un calculator poate obține o educație cel puțin egală cu unul care 
beneficiaza de un program tradițional. 

 Învățamântul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje față de învațământul tradițional. 
Cursanții își pot alege domeniile de cunoastere, își pot urmari propriile interese si pot accesa informațiile 
la propriul nivel. Timpul nu este determinat ca intr-o sală de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii 
pot accelera procesul de învațare sau il pot incetini. Deasemenea, acest tip de învățare permite atât elevilor 
cât si profesorilor sa interacționeze intr-o comunitate on-line fără a fi prezenți in acelasi loc sau timp. 

 
 Învățare prietenoasă de acasă 
 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. 

 Punți digitale între profesori 
 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. 

 Autonomie în învățare pentru elevi 
 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). 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
ÎNTOCMIT, PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR 

PETCUTI MARIANA FILUTA  
 
 Evaluarea reprezintă una din cele mai importante componente ale procesului de învăţământ, ce 

permite luarea, în cunoştinţă de cauză, a unor decizii referitoare la reglarea, ameliorarea sau perfecţionarea 
activităţii instructiv-educative.  

 Activitatea educativă în grădiniţă este complex şi solicit forme de evaluare variate, multiple, aceleaşi 
ca în etapele ulterioare, dar adaptate la activitatea preşcolarilor. Astfel că, la nivelul învăţământului 
preşcolar regăsim următoarele tipuri de evaluare: evaluarea formativă sau continuă, evaluarea sumativă, 
iniţială, fimală, autoevaluarea, evaluarea clinică, dar şi o evaluare internă sau externă. Deoarece activitatea 
din grădiniţă are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalităţi de perspectivă, ce nu se pot 
concretiza pe termen scurt, ci într-o viziune de construcţie pas cu pas, în colaborare cu alţi factori, evaluarea 
este fragmentară şi incompletă, unele rezultate apărând mai târziu, în şcoala sau la finele ei. 

 Datorită situaţiei pandemice actuale, cadrele didactice din toată ţara, dar şi elevii, au fost puşi în 
situaţia de a deşfăşura întregul preces intructiv-educativ în mediul online. Făcând referire la evaluare 
copiilor, un cadru didactic bine pregătit pentru înăţământul preşcolar va fi capabil să realizeze şi în mediul 
online orice metodă de evaluare regăsită şi aplicată în mod clasic, faţă în faţă, preşcolarilor. Vă voi prezenta 
mai jos două metode de evaluare care se pot realiza cu uşurinţă în mediul online, ţinându-se cont de 
particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 În funcţie de specificul vârstei preşcolare, metodele de culegere a datelor pentru evaluare vor fi: 
observţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare social, testul, ancheta. 
O primă metodă aplicabilă şi în mediul online este metoda observaţiei. Profesorul pentru învăţământul 
preşcolar obţine cea mai mare parte a datelor despre preşcolari prin observarea comportamentului în condiţii 
obişnuite. Nu ne vom limita la observaţia spontană, ci vom realiza şi o observaţie sistematică, stabilind 
obiectivele de urmărit, mijloacele şi activităţile programate, dispunând de metode de înregistrare, ordonare, 
prelucrare narativă sau codificată. Un exemplu concret este lecturarea unei poveşti copiilor. Cadrul didactic 
îşi stabileşte dinainte obiectivele activităţii şi modul de realizare a acesteia. Copiii ascultă cu atenţie 
povestea, asimilând ideile principale ale acesteia. Analizându-se apoi modul în care copiii sunt capabili să 
formuleze răsunsuri la întrebările adresate de cadrul didactic sau chiar repovestirea acesteia în întregime de 
către copiii. Acest tip de evaluare se poate realiza în timpul unei conectări live dintre educatoare şi copii, 
realizându-se un feedback adecvat obiectivelor dinainte stabilite. 

 Realizarea obiectivelor se realizează în mod indirect, prin materializarea lor în comportamente 
observabile şi măsurabile ce presupun o definire riguroasă, indicarea prin descriptori de performanţă a 
nivelului atins de preşcolari. Aceste rezultate se traduc în: priceperi şi deprinderi fizice intelectuale, 
capacităţi cognitive, trăsături de voinţă şi character, conduită civilizată.  

 O altă metodă de evaluare ce poate fi aplicată şi în mediul online este potofoliul. Această metodă 
este de preferat a fi utilizată în cadrul domeniului estetic şi creativ, categoria de activitate fiind artistico-
plastică. Portofoliul înmagazinează date despre progresul copilului într-un anumit domeniu, putând fi 
considerat şi o “carte de vizită” a acestuia pentru respectivul domeniu. Putem întâlni mai multe tipuri de 
portofoliu, cum ar fi cel de prezentare sau introductiv, de lucru sau progress şi de evaluare. Fiecare copil 
poate realiza în mediul online un portofoliu sau un dosar cu o colecţie de poze făcute lucrărilor realizate de 
aceştia în urma indicaţiilor prezentate de cadrul didactic asupra unor lucrări artistic-plastice. Bineînţeles, 
acest lucru nu este posibil decât cu sprijin din partea părinţilor. Portofoliul poate cuprinde poze cu sarcini 
şi activităţi pe care copilul le-a dus la bun sfârşit pe parcursul unui proiect tematic, diplome în format 
electronic primate de la diverse concursuri, fotografii cu modul de realizare al lucrărilor, dar şi observaţiile 
asupra evoluţiei copilului date de cadrul didactic. Portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare 
a copilului, ci poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini positive asupra uni copil, a unei grupe sau 
a unei grădiniţe.  

 În concluzie, indiferent de mediul în care se desfăşoară evaluarea celui mic, această rămâne o 
componentă important procesului de învăţământ. Învăţământul preşcolar se află, ca şi celelalte trepte de 
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învăţământ, într-un proces dinamic de restrcturare si revalorizare, de rcordare la nivelul mondial în acest 
domaniu. Dar cum orice reform trebuie să înceapă şi să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această 
component este şi ea reconsiderată şi reglementată pe criterii noi.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PETIC IOLANDA 

 
 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. 

 În contextul actual, întreg procesul de învățământ suferă modificări, unde atât cadrele didactice, cât 
și elevii se adaptează, utilizează resursele disponibile pentru buna funcționare a demersului didactic. Actul 
educațional se desfășoară predominant 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.  

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

– 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 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. INV. PREȘC. PETRAN ALEXANDRA CRISTINA 
 

 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. 

 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 prin note școlare a progresului școlar realizat de 

elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc. 

 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. 

 După părerea mea, pentru învățământul preșcolar, cea mai bună metodă de predare și evaluare online 

este aplicația WhatsApp. Desigur, ca alte instrumente de evaluare online, trebuie menționată și platforma 

Zoom pentru livrarea conținut și organizarea activităților. La fel și Skype. 

 Pentru probele orale, practice, 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. Totodată, pe WhatsApp se pot analiza, evalua și aprecia 

imaginile cu lucrările copiilor, încărcate (pe grupul clasei) de către părinți. 
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PLATFORMELE ED. PUZZLE ȘI WORDWALL CA METODE ȘI TEHNICI 

DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, NIVELUL PREȘCOLAR 

 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR: PETREA ELENA – IUSTINA  

COLEGIUL NAȚIONAL “GARABET IBRĂILEANU” 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10, IAȘI 
 

 Pandemia generată de Covid-19 a generat o serie de schimbări în învățământ, însă am învățat să ne 

adaptăm pentru a desfășura activități online de calitate și interactive care să aibă ca scop învățarea. Câteva 

dintre platformele utilizate au fost Wordwall și Edpuzzle. Pentru a utiliza aceste platforme trebuie să ne 

creăm un cont completănd formularele. 

PLATFORMA EDPUZZLE (www.edpuzzle.com) 

Cu ajutorul acestei platforme se pot crea activități interactive. Este o platformă ușor de utilizat 

deoarece se folosesc videoclipuri care putem să le adaptăm încorporând întrebări sau un material audio. 

Utilizând această platformă putem vedea cine a vizionat lecția, cine nu a înțeles, cine nu s-a descurcat foarte 

bine și putem verifica progresul copiilor în contul creat. 

Dintre punctele tari putem evidenția faptul că platforma este special concepută pentru profesori si 

elevi, este destul de accesibilă și putem clasifica lecțiile, putem adăuga termene limită. Cel mai important 

aspect este faptul că putem insera comentarii pe parcursul prezentării videoului care poate duce la o evaluare 

în timp real a competenței cerute copiilor. Evaluarea poate fi făcută prin intermediul PC-ului, folosind 

internetul și accesând butonul Invite Students și Gradebook. 

Ca puncte slabe putem specifica faptul că doar profesorii și elevii pot vedea lecția prin intermediul 

contului, iar videoul nu poate fi distribuit și nu poate fi descărcat, trebuie să ai cont Google sau Edmondo. 

Pe acestă platformă se crează o temă și aceasta se distribuie copiilor. 

Exemplu de activitate: DOS – “Cum ne spălăm pe mâini?” – grupa mare 

În timp ce copiii vizionează un filmuleț, pe parcursul filmului vor trebui să răspundă la niște întrebări 

audio. Pentru a răspunde vor avea nevoie de ajutorul unui adult (mama sau tata). 

Obiectivele urmărite sunt: 

• să respecte pașii corecți atunci când se spală pe mâini 

• să enumere situațiile când trebuie să ne spălăm pe mâini 

PLATFORMA WORDWALL (www.wordwall.net) 

Această platform poate permite construirea de jocuri educaționale interactive care pot fi distribuite 

prin link sau pot fi adăugate în alte platforme de învățare. Resursele se pot găsi și în format pdf. 
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Copiii percep aceste exerciții create pe platformă drept niște jocuri, dar cu ajutorul lor le dezvoltăm 

competențe, le formăm atitudini și deprinderi utile. Este plăcută de copii datorită elementelor ludice 

inserate. 

Când se accesează platforma, primul lucru care îl facem este să schimbăm limba din engleză în limba 

română pentru a ne fi mai ușor să creăm activități. 

Pentru a crea activități vom accesa butonul Crează activitatea. În cadrul acestui buton avem la 

dispoziție 18 instrumente sau șabloane cu ajutorul căror vom crea jocuri. 

Exemplu de activitate: DȘ – Activitate matematică “ Potrivește numărul” – grupa mare 

Copiii vor viziona un joc, iar pe parcursul jocului vor trebui să efectueze operații de adunare cu o 

unitate și să selecteze varianta corectă. 

Obiectivele urmărite sunt: 

• să efectueze operațiile de adunare cu o unitate 

• să selecteze varianta corectă de răspuns. 

În cadrul acestui joc putem adăuga diverse imagini din butoanele existente pentru a stârni curiozitatea 

copilului și pentru a fi mai atractiv. Deasemenea putem selecta și un anumit timp de lucru. Un aspect 

important al acestei platforme este faptul că putem trimite un link cu jocul propus pe rețelele de socializare. 

Aceste două platforme pot fi considerate două instrumente utile în procesul de evaluare în 

învățământul online deoarece pun în valoare aspectul gândirii critice și al manifestării individuale, proprii 

fiecărui copil. 

Pentru o mai bună întelegere a modului de lucru pe aceste platforme recomand utilizarea unor 

tutoriale de pe Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Ghidul pentru învățământ la distanță. Ghid pentru părinți, profesori și elevi realizat de Consiliul 

Școlar al Elevilor de la Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, București 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF.ÎNV. PREȘCOLAR PETREAN IOANA- NICOLETA 
 

 Provocările secolului al XXI-lea au schimbat imaginea învățământului românesc și au adus în atenția 

specialiștilor din educație implemenatrea unui nou plan de acțiune care va asigura un învățământ de înaltă 

calitate. În noul an școlar atât cadrele didactice, cât și elevii au fost puși în situația de a se adapta 

schimbărilor din societate. Acest an școlar altfel a adus cu sine noi posibilități de aplicare a metodele și 

tehnicile de evaluare și a făcut trecerea de la învățământul onsite la învățământul online.  

 Evaluarea, ca parte componentă a procesului de învățământ, are rolul de a furniza educatorilor, 

copiilor și părinților informații necesare desfășurarii optime a activităților instructiv-educative. Programele 

moderne precum: Google Meet, Zoom, Google Classroom le-au oferit cadrelor didactice din învățământul 

preșcolar posibilitatea de a colecta, organiza și interpreta informațiile obținute în urma activităților 

desfășurate online. Dacă până acum observarea sistematică a comportamentului copiilor a avut loc în sala 

de grupă, în acest an educatorii au organizat și desfășurat activități fie de comunicare, fie de rezolvare a 

unor situații problemă în mediul online apelând la una dintre platformele menționate mai sus. Astfel, au 

putut identifica, ca și până acum, stările prin care trece copilul, modul în care relaționează cu ceilalți, reacția 

acestuia la recompensă și laudă, sau chiar maniera acestuia de a rezolva o anumită sarcină.  

 Programele moderne le-au oferit educatorilor posibilitatea de a stabili o relație de comunicare cu 

copiii. Prin convorbirea cu scop evaluativ educatorii au obținut informații prețioase privind nivelul la care 

se află copilul, cunoștințele însușite, modul de a gândi și modul de a se exprima al acestuia. Atrași de lumea 

virtuală, copiii au participat cu un interes ridicat la activitățile propuse care le-au oferit posibilitatea de a-și 

autoevalua rezultatul final al muncii lor.  

 Învățământul online nu a anulat evaluarea copiilor prin utilizarea portofoliului, metodă ce pune în 

evidență munca copilului de-a lungul unei perioade de timp. Copiii au avut posibilitatea de a-și realiza un 

portofoliu online, fotografiind activitățile proprii și încărcându-le pe platforma GOOGLE CLASSROOM. 

 În concluzie, metodele și tehnicile de evaluare folosite pentru învățământul online ne ajută, atât pe 

noi, educatotorii, cât și pe părinți, să-i cunoaștem pe copii. Astfel, educatorii vor putea constata că nu toți 

copiii evoluează în același timp și că ficare are ritmul său și momentul său de înflorire. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PETRESCU CAMELIA  

PROFESOR LIMBA ENGLEZA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”ALEXANDRU DEPARAȚEANU” 

ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 
 
Ce aspecte ale învățării elevilor putem evalua online? Interactivitatea, învățarea colaborativă, nivelul 

de înțelegere a noțiunilor predate, acuratețea aplicării lor practice, etc. 
Ca profesor, la clasă, utilizez o varietate de metode de evaluare pentru a determina măsura în care 

elevii mei din clasele gimnaziale au îndeplinit obiectivele de învățare. Cele mai multe dintre aceste opțiuni 
sunt încă disponibile atunci când predau online, dar ele trebuie să fie gestionate în mod diferit.  

Evaluarea formativă oferă prefesorului și elevilor feedback în timp util cu privire la stăpânirea 
cunoștințelor și a obiectivelor de învățare. Acest feedback este foarte util profesorului pentru a modifica 
experiența de învățare, iar elevii pot folosi feedback-ul pentru a identifica domeniile și punctele slabe, care 
necesită studiu suplimentar.  

Rezultatele evaluării sumative sunt utilizate pentru a atribui note elevilor și pentru a trage concluzii 
cu privire la atingerea obiectivelor de învățare. 

 Pentru evaluarea formativă, chestionarele/testele scurte, dar frecvente, pot ajuta atât profesorul, cât 
și elevul să urmărească progresul învățării. Un test poate avea doar 10-15 întrebări pentru a oferi informații 
suficiente pentru feedback. Pentru chestionarele cu variante multiple de răspuns, clasificarea automatizată 
din Google Forms, de exemplu, poate oferi feedback rapid pentru elevi.  

Pentru evaluarea sumativă se pot folosi proiectele. Acestea pot include simulări, jocuri de rol, studii 
de caz, exerciții de rezolvare a problemelor, colaborare în grup și brainstorming sau dezbateri pe diverse 
teme. Mediul online permite elevilor și profesorului să ofere și să primească feedback imediat.  

Elevii pot fi creativi prin realizarea de portofolii digitale audio / video și / sau prezentări. 
Tema portofoliului poate fi stabilită din timp, iar schema de evaluare a acestuia anunțată de la început, 

astfel încât ele să fie un instrument eficient de învățare și de evaluare 
Studiul de caz poate fi utilizat pentru evaluarea individuală sau de grup de comunicare asincron 

(discuție / blog / chat) fiind mai potrivit pentru abordări bazate pe rezolvarea de probleme, deoarece elevii 
au mai mult timp pentru a reflecta și de a colabora unii cu alții. Profesorul poate solicita elevilor să discute 
un caz din experiența lor din lumea reală. Elevii pot utiliza o varietate de metode, cum ar fi 
simularea/jocurile, videoclipurile, expunerile de diapozitive, fotografiile, dialogul și narațiunea. 

Autoevaluare realizată de către elevi, ce presupune reflectarea asupra propriei învățări și a nivelului 
/ abilităților lor se poate realiza prin testele online cu variante multiple de răspuns, care au punctaj automat, 
sunt utile pentru furnizarea de feedback rapid. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
EDUCATOARE: PETRUS GEORGETA 

 
Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare–învăţare, furnizând în primul rând cadrelor 

didactice şi elevilor informaţiile necesare desfăşurării optime a acestui proces. Evaluarea reprezintă o 
activitate complexă prin care sunt colectate, relucrate şi interpretate informaţiile privind potenţialul de 
funcţionare, starea şi funcţionarea unui sistem, rezultatele acestora. Informaţiile obţinute permit apreciera 
în baza unor criterii prestabilite şi fundamentarea deciziilor ce urmează a fi adoptate în scopul îmbunătăţirii 
rezultatelor şi functionării sistemului. 

În învăţământul preşcolar, actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului evaluat, având drept 
scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de preşcolari în cadrul 
actului educaţional pe toate planurile personalităţii lor- intelectual, cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotric, 
al capacităţilor creative. Evaluarea preşcolarilor se poate realizea prin mai multe modalităţi care variază în 
funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi de resursele didactice ale educatoarei. 

 Evaluarea poate fi periodică sau continuă. Evaluarea iniţială se realizează la începutul programului 
de instruire (intrarea în grădiniţă sau începutul anului şcolar). 

Evalurea continuă (formativă) verifică toţi preşcolarii asupra cunoştinţelor predate pe tot parcursul 
anul şcolar. 

Evaluarea sumativă are scopul de a evalua progresul global al fiecărui copil la sfârşitul anul şcolar. 
Evaluarea se caracterizează printr-o observare sistemstică a comportamentului copilului, prin fişele 

de evaluare, prin portofoliu. Portofoliul permite strângerea unui material bogat şi variat: fişe de la domeniile 
ştiinţă ( active. matematice; cunoasterea mediului), desene, picturi, lucrări practice, acestea oferind date 
importante despre dezvoltarea deprinderilor copilului. Pe lângă portofoliu, probele orale oferă interacţiunea 
directă dintre copil şi educatoare.  

La sfârşitul anului şcolar trecut am efectuat evaluarea finală online. Împreună cu părinţii am format 
un grup pe WhatsApp unde, noi educatoarele transmiteam părinţilor temele pe o zi, îndrumându-i cum să 
lucreze, cum să-i ajute pe copii în rezolvarea fişelor, în realizarea desenelor, picturilor, a lucrărilor practice. 
Am transmis părinţilor şi filmuleţe care să-i ajute în îndrumarea copiilor, fişe, desene. La rândul lor, părinţii 
sunau, punea întrebări şi ne căutau atunci când întâmpinau greutăţi. La sfărşitul perioadei de evaluare am 
primit fişe rezolvate de copii la activităţile matematice, cunoaşterea mediului şi dezvoltarea limbajului. La 
unele activităţi părinţii au trimis înregistrări filmate ;ex. memorarea unor poezii, la unele jocuri (cu ce sunet 
începe sau se sfârseşte cuvântul, căror poveşti le apartin personejele). Tot în aceasta perioadă am analizat 
desenele, picturile, lucrările practice ale copiilor. 

Aşa am reusit să strângem un material bogat care ne-a ajutat în evaluarea progresului fiecăriu copil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Psihopedagogie prescolara si scolara – Tomsa Ghe.,M.E.C. Bucuresti 2005 
• Curriculum pentru educatie timpurie -2019 
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EVALUAREA PREȘCOLARILOR LA INTRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR PETRUSE MARIANA 

GPP ,,FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 
 
Evaluarea inițială este o modalitate excelentă de a vă ajuta să descoperiți din timp câteva lacune de 

învățare ale preșcolarului, astfel încât să le puteți aborda imediat! 
Există anumite abilități pe care trebuie să le aibă fiecare copil pentru a arăta că sunt pregătiți pentru 

grădiniță. Aceasta include un amestec de matematică, citit, scris, abilități motorii fine și multe altele.  
Există multe modalități prin care educatoarea, dar și părintele poate ajuta copilul să se pregătească 

pentru începerea școlii și această evaluare este una dintre ele!A insufla dragoste pentru învățare și 
curiozitate la o vârstă fragedă este, de asemenea, o modalitate excelentă de a pregăti copilul și pentru 
începerea grădiniței. 

Deși ar putea varia în funcție de stare, unele dintre cele mai frecvente lucruri pe care copiii ar trebui 
să le știe înainte de a începe grădinița sunt numele, vârsta, deprinderi minime de igienă, folosirea toaletei. 
Odată ce copilul dvs. începe școala, vor învăța o mulțime de alte aspecte importante ale curriculumului care 
se încorporează în alte lecții și planuri de învățare. 

Iatăcâteva fișe de evaluare distractive pentru copiii care vor începe grădinița. 
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Aceste fișe simple vă va ajuta să vă dați seama ce știe copilul dumneavoastră și la intrarea in grădiniță. 

Utilizați acest lucru ca instrument de învățare pentru a vă pregăti copilul pentru grădiniță. Puteți parcurge 
fiecare pagină cu ei, asigurându-vă că înțeleg formele, culorile, obiectele de uz personal și multe altele. 

Acesta este un mod minunat de a vă așeza împreună și de a petrece timp de calitate cu copilul 
dumneavoastră! Cu cât puteți lucra mai mult împreună, cu atât copilul dumneavoastră va fi mai fericit! 
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METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR: 

PICULEASA LARISA 
ȘCOALA PROFESIONALA CONSTANTIN ARGETOIANU 

 
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. 

Lucrările de specialitate, studiile în domeniu (I.T. Radu, 2000; G. Meyer, 2000; A. Stoica, 2001; D. 
Ungureanu, 2001; C. Cucoş, 2008; M. Manolescu, 2002, 2005; X. Roegiers, 2004; C.L. 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 în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile 
moderne de evaluare include: hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul şi portofoliul. 

1. Hărţile conceptuale  
ϖ „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) 

 ϖ Hărţile conceptuale „oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire 
la anumite noţiuni.” (Siebert, 2001, 92). 

ϖ „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).  

Deşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii, hărţile conceptuale (introduse şi descrise de J. 
Novak în 1977) reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele 
pe care le deţin elevii, ci, mult mai important, relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte, 
cunoştinţe internalizate în procesul învăţării, modul în care îşi construiesc structurile cognitive, asociind şi 
integrând cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare. Harta cognitivă ia forma unei reprezentări 
grafice care permite „vizualizarea organizării procesărilor mentale a informaţiilor legate de o problemă de 
conţinut sau concept” (Joiţa, 2007, 22). Poate fi integrată atât în activităţile de grup, cât şi în cele 
individuale. 

 În practica educaţională se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale, diferenţiate prin forma 
de reprezentare a informaţiilor (Oprea, 2006, 260-262):  

a) Hărţi conceptuale tip “pânză de păianjen” Se plasează în centrul hărţii conceptul nodal (tema 
centrală), iar de la acesta, prin săgeţi, sunt marcate legăturile cu noţiunile secundare. 

b) Hartă conceptuală ierarhică Presupune reprezentarea grafică a informaţiilor în funcţie de 
importanţa acestora, stabilindu-se relaţii de supraordonare/subordonare şi coordonare. 

c) Harta conceptuală lineară Specificul acestui tip de hartă rezidă în prezentarea lineară a 
informaţiilor. 

d. Sisteme de hărţi conceptuale Se diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adăugarea 
inputs şi outputs (intrări şi ieşiri).  

Realizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape (adaptare după Oprea, 
2006, 259-260):  

1. Elaborarea listei de concepte (idei) şi identificarea exemplelor. 
2. Transcrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie (pot fi utilizate coli de 

culori diferite pentru concepte şi exemple).  
3. Se plasează pe o coală de flip-chart mai întâi conceptele, organizându-le adecvat în funcţie de tipul 

de hartă conceptuală ce va fi realizată. 
4. Dacă este cazul, se pot identifica şi adăuga şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţelegerea sau 

de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale. 
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5.Se marchează prin săgeţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare/derivare/coordonare stabilite 
între concepte/idei.  

Dispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii conceptuale. 
6. Se notează pe săgeţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre 

concepte.  
7. Se plasează pe hartă şi exemplele identificate, sub conceptele pe care le ilustrează, marcându-se 

această conexiune printr-un cuvânt de genul: exemplu.  
8. Se copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie, plasând conceptele şi exemplele aferente 

acestora în interiorul unei figuri geometrice (se aleg figuri geometrice diferite pentru concepte şi exemple).  
Principalele avantaje ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor 

cognitive ale elevilor, cu accent pe relaţiile stabilite între concepte, idei etc.; determină elevii să practice o 
învăţare activă, logică; permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al 
elevilor şi să îi ajute să-şi regleze anumite componente ale acestuia; asigură „vizualizarea” relaţiei dintre 
componenta teoretică şi cea practică a pregătirii elevilor; facilitează surprinderea modului în care gândesc 
elevii, a modului în care îşi construiesc demersul cognitiv, permiţând ulterior diferenţierea şi 
individualizarea instruirii; pot fi integrate cu succes în orice strategie de evaluare; pot servi ca premise 
pentru elaborarea unor programe eficiente de ameliorare, recuperare, accelerare sau în construcţia unor 
probe de evaluare; permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor cognitive propuse, dar pot evidenţia 
şi elemente de ordin afectiv („O hartă cognitivă conţine atât cunoştinţe abstracte, cât şi empirice, şi totodată 
logici afective, cum ar fi entuziasmul sau respingerea.” - Siebert, 2001, 170); subsumate demersului de 
evaluare formativă, evidenţiază progresul în învăţare al elevilor; pot fi valorificate în secvenţele următoare 
de instruire etc..  

În sfera dezavantajelor includem: consum mare de timp; risc crescut de subiectivitate în apreciere 
în absenţa unor criterii de evaluare clare; efort intelectual şi voluntar intens din partea elevilor care trebuie 
să respecte anumite standarde şi rigori impuse de specificul acestei metode.  

2. Metoda R.A.I. 
 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.  

Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode 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. 

Avantajele metodei R.A.I.:  
- este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; 

elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într-o activitate plăcută, atractivă, 
stimulativă pentru elevi; 

- nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor, având rol constativameliorativ, ceea ce 
elimină stările emoţionale intens negative;  
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- promovează interevaluarea şi interînvăţarea; permite realizarea unui feedback operativ; 
- contribuie la: 
♣ formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă; 
♣ formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective; 
♣ dezvoltarea competenţelor de relaţionare; 
 ♣ dezvoltarea competenţelor de comunicare; 
 ♣ formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare; 
♣ dezvoltarea capacităţii argumentative etc.. 
Limitele acestei metode pot fi următoarele: 
- consum mare de timp; 
- răspunsuri incomplete sau incorecte, în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie 

activitatea grupului;  
- nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea 

întrebărilor/răspunsurilor; 
-  marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii; 
- dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi; 
-  aparentă dezordine;  
- apariţia unor conflicte între elevi etc.. 
3. Tehnica 3-2-1 
 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.  

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 dezvoltarea competenţelor metacognitive; 
- asigurarea unui feedback operativ şi relevant; 
-  reglarea oportună a procesului de predare-învăţare; 
-  elaborarea unor programe de recuperare/compensatorii/de dezvoltare, în acord cu nevoile şi 

interesele reale ale elevilor etc 
 Limitele acestei tehnici pot fi următoarele:  
- superficialitate în elaborarea răspunsurilor; 
- „contaminarea” sau gândirea asemănătoare; 
-  dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi etc.. 
4. 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: 
1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar acest tip de 

activitate). 
2. Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului. 
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 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 
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; 
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: 
-  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);  
- permite exersarea şi evaluarea ♣ capacităţii de a observa; ♣ 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.. 
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). 

 „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). 
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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; ♣ 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, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUǍRII ONLINE LA DISCIPLINA LIMBA FRANCEZǍ 
 

PIESZCZOCH NICOLETA 
COLEGIUL TEHNIC”LATCU VODA” SIRET, JUD. SUCEAVA 

 
 Invǎțǎmântul, în perioada actualǎ, trece printr-o serie de modificǎri: de la cel clasic la cel online. 

Disciplina limba francezǎ ca și celelalte discipline a suferit unele ajustǎri benefice. 
 Învăţământul asistat de calculator, un mister al societǎții actuale, își propune sǎ dezvolte gândirea, 

imaginația și creativitatea elevilor.  
 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. 

 Pentru o eficiențǎ crescutǎ, am utilizat Platforma eTwinning ,platformǎ care oferă atât cadrelor 
didactice cât și elevilor, instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare şi 
contribuie la optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare prin valorificarea valenţelor formative 
ale proiectelor. Promovează totodată colaborarea şi relaţionarea între şcolile europene prin intermediul 
tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor (TIC); Wikispaces (http://www.wikispaces.com). Aplicaţia 
dispune de o interfaţă simplă, conţine forum, inserare de fişiere, linkuri, imagini, statistici şi un număr 
nelimitat de pagini. Permite crearea unui site web al cărui conţinut este creat în colaborare de către 
utilizatori, păstrând versiunile successive.  

 Proiectele eTwinning ne oferǎ șansa de a folosi limba franceză în afara şcolii. Proiectele eTwinning 
constituie, prin latura lor transdisciplinară, un avantaj pentru școlile partenere implicate. 

 Aplicația Google Classroom îmbunătățește predarea, învățarea și colaborarea, este un serviciu 
gratuit pentru profesorii și elevii din orice școală și este inclusă în pachetul de aplicații Google pentru 
educație. Platforma Google Classroom are o interfață prietenoasă și intuitivă, este accesibilă, sigură, poate 
fi configurată rapid în câteva minute de către administratorul TIC al școlii și poate fi utilizată cu succes. Pe 
platforma Google Classroom, se pot utiliza instrumente digitale utile pentru profesori, elevi și părinți. 

 Folosirea aplicației Google Classroom nu generează costuri suplimentare pentru școală pentru că 
acest serviciu este disponibil gratuit pentru educație. Economia de timp pentru profesori datorită utilizării 
la clasă a instrumentelor digitale moderne de predare și colaborare oferite de această platformă este un alt 
avantaj. 

 Cu Google Classroom profesorii își eficientizează timpul, își organizează mai bine lecțiile și 
comunică în timp real cu elevii. Aplicația permite crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online. 
Profesorii pot vedea chiar înainte să ajungă în sala de clasă cine și-a terminat tema și pot oferi feedback 
direct fiecărui elev, pot posta anunțuri și întrebări. Astfel, comunicarea la clasă devine mai eficientă și, în 
același timp, se extinde și în afara orelor. 

 Flipped Classroom ( clasa rǎsturnatǎ) este o abordare pedagogicǎ de instruire axatǎ pe implicarea 
elevilor și învǎțarea activǎ, oferind profesorului o oportunitate mai bunǎ de a face fațǎ nivelurilor mixte, 
dificultǎților elevilor și preferințelor de învǎțare diferențiate în timpul orelor de curs.Mută activitățile, 
inclusiv cele care ar fi putut fi considerate în mod tradițional teme, în clasă. Într-o sală de clasă răsturnată, 
studenții urmăresc prelegeri online, colaborează la discuții online sau efectuează cercetări acasă, în timp ce 
se angajează în concepte în clasă cu îndrumarea unui mentor. 

 Modelul HyFlex este un model de curs care are componentele învǎțǎrii hibride într-o structurǎ 
flexibilǎ de curs, ce le dǎ posibilitatea elevilor sǎ participe la orǎ fie în clasǎ fie în clasa online, fie în ambele. 
Elevii pot sǎ aleagǎ sǎ participe cum preferǎ ori sǎptǎmânal ori în funcție de topicul învǎțat, ținând cont de 
nevoile și preferințele lor. 
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 Jamboard este o tablă interactivă dezvoltată de Google, ca parte a familiei G Suite. 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.  

 Kahoot este o aplicație prin care putem crea lecții interactive cu quiz-uri pentru participanți. 
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EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
MIHAELA PINTILIE, PROFESOR  

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” BUHUȘI, JUD. BACĂU 
 
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.  

Dar 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. 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. 

Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 
multe cicluri de examinare. 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. 

Dintre metodele de evaluare online găsesc utile și practice aplicațiile: Kahoot, wordwall, quizzez. 
Aplicații care plac elevilor, dar care vin cu anumite dezavantaje. Niciuna din aplicațiile de mai sus nu este 
în schimb dedicată 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. 

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 
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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. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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 

855



 
EVALUAREA – INTRE RIGUROZITATE ȘI JOC 

 
PINZARIU GABRIELA 

 
Evaluarea, un subiect complex al zilelor noastre, care are la bază foaia, pixul și testul, și care trezește 

emoții intense oricărui elev din școală. Cu toate că trecerea de la învățământul fizic, în școli, la cel online 
a atras cu sine multe schimbări care au venit la pachet cu avantaje și dezavantaje, învățarea online oferă o 
gamă largă de metode și tehnici la fel de eficiente ca cele din cadrul orelor desfășurate fizic. Deși grădinița 
este un mediu în care învățarea se face pe joc, iar acesta poate părea mai greu de implementat în fața unor 
ecrane de calculator, nu este imposibil. 

Întrucât, în învățământul preșcolar este mare nevoie de activități creative, cât mai captivante și care 
să antreneze cogniția și partea psihomotrică a copilului, dar și cea emoțională, nici partea evaluativă nu se 
dezice de aceste reguli. Printre tehnicile ce se poate aplica în evaluare, la preșcolari, se numără tabla 
interactivă Jamboard, în care cei mici pot folosi pensula sau creionul pentru a încercui ceea ce le indică 
educatoarea. De exemplu, pentru evaluarea la tema săptămânală ,,Flori de toamnă”, copiii pot fi îndrumați 
să încercuiască cu albastru frunza, cu verde floarea, cu negru tulpina și roșu rădăcina, pe tablă fiind atașată 
o imagine cu o crizantema. Apoi, cu ajutorul tablei interactive se pot încercui diverse elemente, folosind 
creionul. Altă manieră de evaluat preșcolarii în mediul online poate fi dată de conceperea unor desene, mai 
ales dacă vorbim de activități din cadrul Domeniului Limbă și Comunicare, ca de exemplu memorizare sau 
povestire. Copiii pot reda, folosind tehnica desenului un personaj al poveștii, o secvență sau un element 
reprezentativ al textului.  

Evaluarea poate fi realizată și prin intermediul aplicațiilor Quizziz și Wordwall, ele demonstrându-și 
utilitatea de foarte multe ori. Întrebările vin însoțite de variante de răspuns, cât și de imagini care au rolul 
de a atrage copilul în activitate și nu doar întrebările, ci și răspunsurile pot avea imagini. Wordwall vine o 
gamă largă de propuneri, rulete, exerciții de corespondență, întrebări cu variante, menite de a crea mediul 
educațional propice învățării, fiind util atât în predare și consolidare, cât și în momentele de evaluare, în 
care profesorul să poată vedea elementele ce necesită aprofundare sau elementele ce nu au fost înțelese pe 
deplin în cadrul programului zilnic. 

Altă metodă interactivă aplicabilă în educația timpurie poate fi dată de Metoda Pălăriilor Gânditoare, 
copiilor fiindu-le transmisă sarcină de învățare cu ajutorul unor pălării colorate, care au de altfel rolul 
esențial de evaluare. Prin intermediul acesteia, copilul care primește o pălărie de o anumită culoare are un 
rol pe care trebuie să-l ducă la bun sfârșit. Această metodă poate fi adaptabilă în funcție de vârsta copiilor, 
ca de exemplu, se poate opta doar pentru trei tipuri de pălării. Pălăria roșie va fi cea care va spune ce i-a 
plăcut cel mai mult la poveste, punând accent pe emoții și sentimente, pe partea afectivă, pălăria galbenă 
va oferi un alt final, un alt început sau alte personaje, având o perspectivă creativă, pălăria albă este cea 
care spune ce personaje are povestea, cum se numește ea, având o perspectivă obiectivă asupra lucrurilor.  

Astfel, nu putem neglija nici partea de evaluare, deși copiii au vârstă mică și este important să căutăm 
metode de cât mai interactive și mai atractive, pentru a avea beneficii atât noi, ca și cadre didactice, cât și 
copiii.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR: PIRVU CARMEN MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MILCOVU DIN DEAL, OLT 

 
 Evaluarea 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.  

 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. 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.  

 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. 
 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; 
 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 
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; 
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 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 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. 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 – METODE 

 
PROF. PIRVU SIMINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBEȘ 
 
Evaluarea trebuie privită ca parte intrinsecă a demersului didactic, și nu așa cum fusese privită în 

didactica tradițională, independent de procesul de predare-învățare. 
Conform autorilor cursului din cadrul programului național „Dezvoltarea Competențelor 
de Evaluare ale cadrelor didactice”, funcțiile principale ale evaluării sunt de: 
a) diagnosticare – identificarea nivelului de performanță, a ceea ce și-a însușit sau nu elevul;  
b) prognosticare – stabilirea demersurilor didactice prin care elevul să își formeze și/sau dezvolte 

competențele propuse; este complementară celei dintâi; 
c) reglare a procesului instructiv-educativ; 
d) selecție – ierarhizare a elevilor ca urmare a rezultatelor obținute; 
e) certificare – recunoașterea dobândirii sau dezvoltării unor competențe, în urma susținerii unui 

examen; 
f) motivare a învățării; de activare a autocunoașterii, a metacogniției; 
g) consiliere – orientare a deciziei elevului sau a părinților; orientare școlară și/sau profesională. 
Dată fiind situația actuală, fiecare profesor trebuie să își personalizeze demersul didactic, astfel încât 

să formeze competențele-cheie necesare elevilor, prin altfel de metode, specifice învățământului online. 
Astfel, evaluarea online se poate face prin diverse metode, dintre care cele mai potrivite ar fi eseul și 

testele de tip chestionar. Prin intermediul eseurilor, elevii își utilizează creativitatea, au mai mult timp la 
dispoziție pentru realizarea lor, însă, pe de altă parte, sunt dificil de evaluat cu obiectivitate de către profesor 
și nu pot fi evaluate automat. 

Testele de tip chestionar sunt aplicabile în orice domeniu și necesită efort din partea dascălului în 
pregătirea întrebărilor și a răspunsurilor. Aceste teste nu pun accent pe creativitate, însă oferă o evaluare cu 
un nivel înalt de obiectivitate (răspunsuri „da/nu”, „adevărat/fals”, răspunsuri multiple). 

Referitor la evaluarea formativă, C. Bryan și K. Clegg (2007) sunt de părere că evaluarea și învățarea 
trebuie să fie percepute în tandem, fiecare contribuind la dezvoltarea celeilalte. De asemenea, McInnis și 
Devlin (2002) precizează că: „o evaluare bine construită are conținuturi rezonabile (astfel încât elevul să 
nu fie nevoit să se bazeze pe reproducerea informațiilor) și oferă posibilitatea elevului de a se autoevalua, 
de a repeta, exersa, aplica și de a primi feedback. Evaluările concepute atent contribuie direct la modul în 
care elevul se raportează la studiu și indirect, dar major, la creșterea calității învățării.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-  Bryan, Cordelia (Editor), Clegg, Karen, Innovative Assessment in Higher Education, Routledge, 

2007. 
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- Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 
Bucureşti, 2003. 
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 EVALUAREA ONLINE  

 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR:  

PIRVULESCU LEONTINA EMILIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.7 

 STRUCTURA A COLEGIULUI AUTO ,,TRAIAN VUIA,, TG-JIU, 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. 
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; 
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 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 
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 

 
 PIȚA MARIA MIHAELA 

GRĂDINIȚA NR.187, SECTOR 3, BUCUREȘTI 
 
 Evaluarea on-line este o provocare pentru cadrele didactice și pentru copii, aceștia fiind nevoiți să 

asimileze cunoștințe și tehnici de lucru pe diverse platforme și folosind o serie de metode practic- aplicative. 
Evaluarea online poate fi realizată utilizând o gamă largă de metode moderne, printre care aș aminti:  

*Metoda Proiectului,  
*Metoda Hărților Conceptuale,  
*Metoda Investigației, *Metoda Chestionarului  
*Metoda experimentului. 
 Din multitudinea de metode de evaluare m-am oprit la Harta conceptuală care este o metodă 

colaborativă, rapidă, generatoare de idei și care încurajează creativitatea și spiritul de echipă. 
 Harta conceptuală este o modalitate de organizare logică a informațiilor, evidențiind relațiile dintre 

diverse concepte și idei. Utilitatea hărții conceptuale în evaluarea online, constă în faptul că cel care 
evaluează poate avea o viziune de ansamblu asupra informațiilor și poate să își dea seama ce anume 
stăpânesc și ce anume nu stăpânesc copiii . 

 Hărțile conceptuale sunt foarte importante pentru că antrenează o serie de funcții ale creierului și îl 
ajută pe copil să-și formeze o gândire logică, în orice disciplină sau domeniu. Ea presupune și operații de 
analiză, identificare a semnificației conceptelor (prin procedura de ierarhizare), comparații, clasificări și 
raționamente. 

Caracteristici ale metodei: 
*Este o reprezentare grafică a componentelor unui proces  
*Informațiile se organizează în jurul unor termeni cheie 
*Prezentarea schematizată a cunoștințelor ajută la structurarea lor 
*Utilizarea ei facilitează memorarea mai rapidă a informației 
*Poate fi folosită pentru orice disciplină 
*Se folosesc căsuțe pentru reprezentare, într-o modalitate ierarhizată 
*Săgețile sunt utilizate pentru a indica tipul de relație existentă între componente  
*Facilitează dezvoltarea gândirii logice și a abilităților de învățare 
Avantaje ale utilizării metodei: 
*Poate si utilizată combinând-o cu alte metode de evaluare( investigația, experimental, proiectul; 
*se poate desfășura individual, în perechi sau pe microgrupuri; 
*face conexiuni între cunoștințele teoretice și cele practice acumulate de copii; 
*este o oglinda a modului de gândire fie individuală, fie colectivă, în funcție de numărul 

participanților; 
*solicită o implicare activă, conștientă și creativă din partea copiilor; 
*facilitează înțelegerea și memorarea cu ușurință a informațiilor ; 
*dezvolta creativitatea și spiritual inovativ; 
*este o metodă eficientă de condensare a informației; 
*este metoda de evaluare care oferă informații clare asupra cunoștințelor copiilor. 
 Utilizarea instrumentelor informatice în domeniul educației a devenit o practică utilă în activitatea 

didactică, datorită creșterii cantității de informații și dezvoltării tehnologiei, accentul deplasându-se de la 
transmiterea de cunoștințe, spre formarea la copii a abilităților și competențelor de a se autoforma și de a 
învăța cum să învețe, utilizând instrumente moderne de lucru. 

 Platformele e-learning ce pot fi utilizate in evaluarea copiilor, folosind Metoda Hărții Conceptuale 
sunt: Jamboard, Miro sau Padlet. 

 Folosind Metoda Hărții conceptuale, cadrul didactic utilizează un instrument de evaluare integrat, 
care evaluează gradul de asimilare a cunoștințelor, înțelegere a conceptelor, abilitățile-psihosociale( 
inteligența emoțională și socială, nivelul de responsabilitate și autonomie în gândire, precum și implicarea 
în învățare a copiilor. 
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 Utilizarea Hărților tematice în evaluare, constituie o reală șansă pentru copii de a-și pune în valoare 
potențialul creativ în aplicarea cunoștințelor, de asimilare de cunoștințe prin învățare euristică - 
experimentală. Acest tip de activitate dezvolta copiilor capacitatea de argumentare, de gândire logica și de 
rezolvare a problemelor. 

 
Data: 9. 11. 2020 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR ÎNV. PRIMAR: PODAR CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT 
 
O sarcină grea în această perioadă a fost pusă pe umerii tuturor educatorilor, învățătorilor și 

profesorilor. Și chiar dacă multe cadre didactice au bune abilități digitale, iar mulți copii au la dispoziție 
telefoane inteligente, tablete și laptop-uri, sarcina de a realiza un proces educațional calitativ și eficient nu 
a fost deloc ușoară. 

Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și conținuturilor în dependență de vârstă, selectarea 
instrumentelor potrivite pentru clase, colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea copiilor pentru o 
altfel de lecție, toate acestea au necesitat timp, răbdare și devotament din partea profesorilor. 

Resurse digitale, tutoriale, webinare pentru cadre didactice, împărtășiri de experiențe, sugestii, sfaturi, 
toate au fost binevenite și de un mare ajutor. Și este nemaipomenit de frumos și merită toate laudele faptul 
că profesorii noștri, cu mult curaj, calm, bunăvoință și, cel mai impresionant, în termene foarte scurte, s-au 
adaptează noilor condiții și au încercat să le reușească pe toate. 

Astfel, accesul la Internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna pe puls și a asigura 
copiilor dreptul la educație. Vitală este și implicarea părinților care au rolul de a facilita dialogul dintre 
copil și profesor, dat fiind faptul că un dialog „altfel” nu a fost practicat până acum sau a fost practicat doar 
cu unii profesori sau doar în unele instituții de învățământ. 

 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. 

Prezint mai jos câteva din aceste instrumente: 
– 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. 

- LearningApps 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.  
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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 
- 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 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. 

- 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, 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 ne permite să o exprimăm este ceva despre care profesorii 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 

 

PROF. POP ALEXANDRA-BIANCA 
 

 Perioada prin care trecem, reprezinta mai mult de cat o provocare pentru toata lumea. Intregul stil de 

viata este pus la incercare pe o perioada nedeterminata. Acest lucru afecteaza pe toata lumea, implicit 

invatamantul. 

 Invatarea si evaluarea bazata pe proiect, cu utilizarea media, poate oferii elevilor o serie de optiuni. 

Profesorii cauta modalitati de integrare a tehnologiei prin intermediul retelelor de socializare. 

In aceasta situatie profesorii, pot apela la: 

● Google Classroom – aici profesorii pot comunica cu elevii prin Meet video, pot fi corectate temele 

si poate fi oferit feedback-ul direct fiecarui elev. Temele pt fi pozate, apoi incarcate pe platforma, iar 

feedback-ul oferit ulterior de professor. 

● Google Jamboard – este un mod de vizualizare foarte facil al unor raspunsuri scurte. Toti elevii 

pot vedea toate raspunsurile date pe post- it-uri virtual. 

● Google Forms – permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obtine feedback, 

dar si pentru a crea teste scrise. Profesorul poate include imagini sau video pentru interpretare sau ca 

material de reflective pentru elev. Elevii pot primi intrebari deschise sau inchise, cu mai multe variante de 

raspuns sau nu. Functia Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat, daca la un test 

cu raspunsuri la alegere au raspuns corect sau nu. Se pot include explicatii pentru raspunsul gresit, pe care 

elevul sa le primeasca de indata ce a terminat testul. Elevii pot relua testul. 

● Kahoot – cu ajutorul acestei aplicatii, elevii pot deveni “profesori”, construind ei insisi itemi de 

teste. 

 Se spune ca cel mai bun instrument este cel care este folosit de oamenii. Produsele elevilor sunt cea 

mai buna dovada a calitatii educationale. Implicarea este absolut esentiala si aceste instrumente trebuie sa 

creeze o interactiune umana mai profunda si mai semnificativa. 

 

 

866



 
 NEVOIA DE EVALUARE, DA SAU NU? 

 
 PROF.INV.PREȘCOLAR: POP ALEXANDRINA, POPIȚAN ADRIANA 

 G.P.P. ”CASUȚA CU POVEȘTI’’, BISTRIȚA 
 
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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR: POP CATALIN-IOAN 

ȘCOALA GIMNAZIALA COJCONA, JUD. CLUJ 
 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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. 

– 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. Aceste l-am scris 
cu alta culoare (albastru) deoarece este platforma pe care personal lucrez cu elevii la scoala la care predau. 

– 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.  

– 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 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. 
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. 

In concluzie, ca o parere personala, consider ca 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, 
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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 INIŢIALĂ 

 
 PROFESOR INVAȚAMINT PREȘCOLAR: POP CRISTINA 

 GRADINIȚA P.P. NR. 2 SANTANA/ARAD 
 
Evaluarea iniţială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unui an 

școlar, fiind realizată pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă baza asimilării noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe, pentru detectarea potenţialului de instruire, potenţialului de 
dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului, pentru stabilirea unui 
punct "de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 

Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil şi 
putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activtăţii instuctiv-educative. Menţionez că 
voi avea în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală şi de aceea activităţile vor fi prezentate şi 
desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesize efortul intelectual, ci să se simtă motivaţi în 
realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este necesar să respect particularităţile de vârstă şi 
individuale, motiv pentru care mă voi raporta la fiecare copil în parte şi nu-l voi raporta pe el la colectiv. 

 Probe de evaluare inițială aplicate copiilor la grupa mare: 
DLC (DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE)  
Comportamente urmărite:  
- desparte corect cuvintele în silabe 
- identifică sunetul iniţial al unor cuvinte 
- foloseşte corect forma de singular/plural a substantivelor şi adjectivelor 
- se exprimă corect în propoziţii şi fraze, respectând acordul dintre părţile de propoziţie 
Tipul de activitate: 
- joc exercitiu:” Eu spun una, tu spui multe!” 
- joc didactic :”Recunoaste povestea !” 
DŞ (DOMENIUL ŞTIINŢE – CUNOAŞTEREA MEDIULUI)  
Comportamente urmărite:  
- recunoaşte articole de îmbrăcăminte, diferenţiindu-le în funcţie de anumite criterii 
- diferenţiază fructele de legume 
- recunoaşte animale sălbatice şi domestice, fructe, legume, flori etc. 
Tipul de activitate: 
- rezolvare de fişe 
- joc: Ce ştii despre ... 
DŞ (DOMENIUL ŞTIINŢE – MATEMATICĂ) 
Comportamente urmărite:  
- realizează corespondenţa dintre număr şi cantitate  
- recunoaşte cifrele de la 1 la 5  
- recunoaşte formele geometrice învăţate (pătrat, triunghi, rotund)  
- identifică vecinii unui număr  
- numără crescător şi descrescător în concentrul 1-5  
- operează în limitele 1-5  
Tipul de activitate: 
- rezolvare de fişe 
- concurs: „Cel mai bun matematician’ 
DOS (DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - ED. PENTRU SOCIETATE) 
Comportamente urmărite:  
- se conformează regulilor grupului în toate activităţile 
- îşi cunoaşte responsabilităţile în grupul din care face parte 
- descrie şi apreciază unele comportamente şi atitudini în raport cu normele morale cunoscute 
Tipul de activitate: 
-convorbire: Cum ne comportăm? 
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- rezolvare de fişe 
DOS (DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – ABILITĂŢI PRACTICE)  
Comportamente urmărite:  
- decupează după contur 
- lipeşte materialul decupat pe o anumită suprafaţă, realizând colaje 
- duce la bun sfârşit lucrarea începută 
- analizează critic şi autocritic lucrările realizate 
- participă activ la rezolvarea unor sarcini casnice curente 
Tipul de activitate: 
- decupare şi lipire : „Rochiţa păpuşii” 
- îndoire : “Batista” 
DEC (DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV - EDUCAŢIE MUZICALĂ) 
Comportamente urmărite:  
- ascultă şi interpretează cântece simple 
- cântă în colectiv, în grupuri mici şi individual împreună cu sau acompaniaţi de educatoare 
Tipul de activitate: 
- audiţie: Deschide urechea bine! 
- concurs de interpretare ( cantece invatate) 
DEC (DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – EDUCAŢIE PLASTICĂ) 
Comportamente urmărite:  
- respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie 
- redă forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici ale picturii 
- finalizează corect tema dată 
- analizează critic şi autocritic modul corect de lucru, finalizarea temei, utilizarea culorilor 
Tipul de activitate: 
- desen :”Familia mea” 
- pictură: „Tablou de toamnă” 
DPM (DOMENIUL PSIHOMOTRIC)  
Comportamente urmărite:  
- execută corect şi rapid diferite mişcări la comandă, raportându-se la un reper dat 
- execută exerciţii de dezvoltare fizică generală cu numărarea timpilor sau cu repere spaţiale 
Tipul de activitate: 
- deprinderi motrice de baza: „Mergi cum iti spun” 
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 IMPORTANTA EVALUARII INITIALE 

 

 PROFESOR INVATAMANT PRIMAR POP ILEANA SILVIA 

 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA, 

 VISEU DE SUS, MARAMURES 
 

 Evaluarea initiala poate demonstra necesitatea conceperii unei subsecvente de recuperare a ceea ce 

elevii nu stapanesc satisfacator, asigurandu-se reamintirea unor continuturi sau chia reinvatarea acestora. 

 Evaluarea initiala, constituie totusi un demers realizat tot mai rar in prezent.Deseori este realizata in 

treacat, ca un ,,tur de orizont,, asupra premiselor invatarii, fara a dobandi precizia si completitudinea 

necesare furnizand educatorului si elevilor informatiile de care au nevoie pentru ceea ce au de facut in 

continuare. 

 Realizarea evaluarii initiale este posibila,dar acest lucru impune mai multe conditii: 

 -schimbarea mentalitatii dupa care realizarea ei constituie o risipa de timp sau o utilizare nerationala 

a acestuia 

 - capacitatea de a gestiona rational timpul de invatare 

 - intelegerea evaluarii initiale nu ca simplu test de pornire, de inventariere, ci ca demers care inoteste 

activitatea pe o durata mai mare de timp. B.Bloom subliniaza in lucrarea,, Diferentele individuale dintre 

elevi si diferentele de invatare,, ca in situatia in care comportamentul cognitiv initial si calitatea instruirii 

sunt pozitive, atunci performantele elevilor vor fi si ele pozitive si de nivel accptabil. 

 Evaluarea initiala trebuie sa insoteasca activitatea pe toata durata ei, sub forma obtinerii de informatii 

referitoare la ecartul fata de obiective. 

 Aceasta informare continua si simutana a efectelor actiunii este hotaratoare in reusita activitatii 

pentru ca, prin ea, demersul intreprins este pus in concordanta cu demersul invatarii. Ea produce efecte 

pozitive in masura in care permite sa fie reconstruita, fara intrerupere, actiunea(reglarea acesteia). In 

concluzie, pot fi considerate ca apartinand problematicii evaluarii initiale mai multe idei: 

- Evaluarea este indisociabila constructiei unui demers didactic riguros si eficace 

- Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca mijloacele si resursele sunt stabilite si folosite 

pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
PROF. INV. PRESCOLAR POP IRINA- ANDREEA 

GRADINITA CU P.N. NR. 2, BISTRITA 
 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte 874ata874e874ti. Ea 

areîntotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. 
Ausbel) 

 Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma faptul că evaluarea este o 
874ata874e874ti 874ata874e874ti a procesului de învăţământ, ce permite luarea unor decizii de reglare, 
ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. 

 Învăţământul preşcolar are 874ata874e874ti oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face 
oral sau prin fişe de evaluare. Însă, în 874ata874e874tiv actual în care activitatea 874ata874e874tive-
educativă trebuie să se desfăşoare în mediul online, educatoarele sunt puse în situaţia de a 874ata874e 
modalităţile şi instrumentele digitale cele mai potrivite pentru a-şi desfăşura activităţile de acasă. 

 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. 

 Iată câteva aplicaţii și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării/evaluării on-
line 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, GoogleMeet, 
Webex, Twinspace etc.  

 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 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. 

 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 874ata 874ata, 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. 

 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 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.  

 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 
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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. 

 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. 

 Instrumentele digitale enumerate mai sus sunt doar câteva care se pot folosi şi în evaluarea 
preşcolarilor online. Deci, evaluarea se poate face şi online, folosind instrumentele digitale potrivite 
particularităţilor de vârstă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE: 
*https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-

prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf  
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PORTOFOLIUL-INSTRUMENT DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POPA ADRIANA 

LICEUL TEORETIC ”ANGHEL SALIGNY” CERNAVODA 
  
Evaluarea are un rol important în eficientizarea activităților de orice tip, iar învățământul este un 

domeniu de maximă importanță socială în care activitatea de evaluare urmărește să aprecieze cu 
obiectivitate și prin mijloace științifice efectele unei acțiuni pedagogice. 

Evaluarea era situată la finalul învățării în concepția tradițională, astăzi este un proces final sau paralel 
cu învățarea. Punctul terminus al evaluării trebuie să aibă în vedere răspunsuri la întrebarea ,, Cum 
îmbunătățim pe mai departe activitatea?,, Constatarea nu este suficientă, trebuie să mergi mai departe și să 
dezvolți demersurile întreprinse, să îmbunătățești activitatea, să informezi participanții asupra rezultatelor 
obținute și a ceea ce este de făcut în viitor. 

Evaluarea, în sensul modern al cuvântului, a fost separată de noţiunea de examen, orientare, selecţie. 
A fost plasată la niveluri intermediare, devenind chiar un factor generos: nu sancţionează, ci ajută, 
facilitează învăţarea, mai ales pentru cei aflaţi în dificultate. Evaluare devine instrument de dialog pentru 
ameliorarea performanţei sistemului, înscriindu-se în linia preocupărilor de luptă împotriva eşecului şcolar 
şi a repercusiunilor sale sociale.  

Evaluarea modernă nu e centrată pe elev, ci pe eficacitate şcolii. Este un feed-back pentru sistem şi 
cei care acţionează în cadrul lui. 

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. 
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, 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; 

876



 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Portofoliul este unul dintre instrumentele de evaluare care se poate realiza online. Prezentarea și 

transmiterea conținutului acestuia către cadrul didactic și colegi se poate realiza pe diferite canale : 
platformele de învățare online, e,mail, grupul clasei de pe WhatsApp, etc. 

Portofoliul 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. Portofoliul este cartea de vizită” a elevului, înregistrându-i “creşterea” de la un semestru la altul, 
de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţămînt la altul. 

 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; 
 autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; 
 hărţi cognitive,; 
 comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic, ale altor grupuri de elevi sau chiar părinţi; 
Portofoliul ca instrument în evaluarea curentă îşi dovedeşte utilitatea furnizând informaţii esenţiale 

cadrului didactic pe baza cărora acesta îşi poate întemeia o judecată de valoare validă şi pertinentă asupra 
performanţei elevului pe o perioadă mai lungă de timp. Fiind un instrument complex şi integrator, 
portofoliul reuneşte cele mai bune rezultate ale elevului, oferind o imagine clară asupra evoluţiei în timp a 
acestuia, reflectând motivaţia pentru învăţare şi constituind în acelaşi timp o modalitate eficientă de 
comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate atât pentru elev, cât şi pentru părinţi sau alte 
persoane interesate în acest sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. CERGHIT, IOAN – Sisteme de instruire alternative şi complementare; Structuri, stiluri şi 

strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
2. LISIEVICI, PETRU – Evaluarea în învăţământ; Teorie, practici, instrumente, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2002 
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EVALUAREA ELEVILOR INTRE SINCRON ȘI ASINCRON 

 
 PROF. POPA BRINDUȘA-GEORGIANA  

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI BUSUIOC”, PAȘCANI  
 
 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  
 Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri singura 

instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de provocări. Copiii sunt, 
într-adevăr, viitorul, însă, tot ei fac parte și din prezent. Ei reprezintă inovația, inspirația și schimbarea de 
care prezentul are atât de mare nevoie. Noi,cadrele didactice, promovăm participarea copiilor la procesele 
de decizie, amplificăm vocea celor vulnerabili și încurajăm diversitatea. Aşteptările diferitelor instanţe faţă 
de şcoală s-au schimbat radical: societatea responsabilizează şcoala ca instanţă care să pregătească 
absolvenţi apţi pentru integrare profesională şi socială; comunităţile vor o reprezentare autentică în şcoală; 
părinţii aşteaptă ca şcoala să asigure copiilor lor educaţia pe care ei nu o pot oferi; nu în ultimul rând, elevii 
aşteaptă ca să găsească în şcoală un „spaţiu sigur” pentru exprimarea propriilor puncte de vedere și pentru 
împărtăşirea intereselor lor de cunoaştere. Educația depășește limitele curriculumului școlar și tinde spre o 
învățare pe tot parcursul vieții. Modelarea, formarea şi educaţia copilului cere timp şi dăruire. Timpul istoric 
pe care îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria 
evoluţie a individului. Pandemia de COVID-19 din lume și măsurile naționale necesare pentru combaterea 
răspândirii virusului pot provoca perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și 
mobilitate pentru cursanții, profesorii și educatori.  

 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. Experienţa la catedră mă determină să cred că rolul unei 
evaluări moderne este acela de a da încredere, de a-l ajuta pe elev în procesul didactic. Astfel, încurajarea 
fiecărui elev în lecţie îl determină pe acesta să înţeleagă faptul că îi este recunoscut efortul şi progresul pe 
care îl face să înveţe. Rolul fiecărui cadru didactic 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 şi experimentând metode moderne, cât mai antrenante şi mai atractive. 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 a crescut în popularitatea deoarece se crede că 
va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. De exemplu, 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”. 

 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 
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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 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.  

 În concluzie, 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. 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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METODELE DE EVALUARE ONLINE SUNT EFICIENTE? 

 
POPA CAMELIA 

COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE DRAGOȘ” SATU MARE 
 
Știm ca evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ. Evaluarea ne 

dă imaginea eficacității strategiilor și metodelor folosite în procesul de predare-învățare, dar și a 
corectitudinii stabilirii obiectivelor operaționale și a măsurii în care se regăsesc acestea în rezultatele 
școlare.  

Este nevoie de metode noi la evaluarea online? Încep prin a prezenta părerea unui elev. “În această 
perioadă Internetul este plin de materiale educaționale interesante care pot fi prezentate de către profesori 
elevilor: jocuri online, documentare, prezentări, fișe și chiar și cursuri. Eu cred ca acestea ar trebui să 
constituie baza predării următoarelor lecții. De asemenea ca mod de evaluare cred ca proiectele, eseele, 
prezentările poate chiar și testele online ar putea fi o soluție bună” 

 Deci iată, chiar elevii noștri ne dau soluțiile de evaluare online. Și acuma întrebarea: Ce sa folosim?: 
metode tradiționale, metode moderne ?  

 Dintre metodele tradiționale de evaluare putem folosi probele orale mai putin probele scrise. Pentru 
probele orale folosim diverse platforme educaționale pe care în întâlniri de tip Zoom putem evalua oral 
elevii sau observa participarea lor la ore, la activitățile pe care le facem. Dar sunt acestea eficiente? Timpul 
in online și interacțiunea cu clasa este diferită; în online nu poți să acorzi atenție doar unui elev ,nu intervine 
mimica, interacțiunea față în față ,ceilalți elevi participanți se plictisesc sau nu au răbdare să asculte.  

 Testele online de cele mai multe ori sunt eficiente în cazul în care sunt elaborate bine. La testele 
docimologice în momentul realizării lor trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele 
învățării: cunoaștere, întelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. Testul 
docimologic este la fel și în evaluarea online. Are urmatoarele etape: 

• Precizarea obiectivelor testului – descrierea motivelor pentru care se elaborează testul 
• Stabilirea conținutului ( teme, capitole, grup de lecții din care se va alcaătui testarea) 
• Stabilirea variantelor de itemi obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi 
• Elaborearea itemilor-este o operație complexă. Această etapă implică acordarea unui punctaj care 

să reflecte o notare obiectivă 
• Elaborarea baremului de corectare 
Construcția acestor teste necesită mult timp, dar avantajele testării online sunt multiple: 
• Testarea permite o evaluare cu un înalt grad de obiectivitate, testele fiind aplicabile oricaror 

discipline 
• Posibilitatea de a nota rapid și în mod obiectiv un număr mare de răspunsuri 
• Monitorizarea răspunsurilor elevilor 
• Evaluările pot fi păstrate și reutilizate  
• Feedback imediat atât pentru profesor cât și pentru elevi 
• Interpretări statistice privind rezultatele 
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test online trebuie ca la dispoziția profesorului care face 

testul să fie puse următoarele funcționalități: 
• Dispunerea aleatorie a variantelor de răspuns în test 
• Limitarea timpului pentru execuție a unui test în funcție de numărul de întrebări și nivelul de 

dificultate validat înainte 
• Inchiderea 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 grad de dificultate 
• Limitarea accesului în timpul testului pe alte aplicații sau platforme 
• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării la test a tuturor elevilor 
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Experiența mea la primele teste date online la o clasă de liceu a fost că am găsit aceleași greșeli în 10 
teste din 27. Elevii ingenioși au postat pe grupul lor fotografii cu problema rezolvată și o parte au copiat 
rezolvarea. Reacția mea ,ca profesor, a fost că am anulat testul și am gasit soluții noi de evaluare: am dat 
subiecte individuale.  

Dintre metodele moderne de evaluare ce alegem ? Eseu, referat, portofoliu sau proiect ? 
Pentru toate aceste forme de evaluare se pot folosi platformele educaționale în care elevii își pot 

încărca temele sau pus și simplu se poate folosi emailul clasic pentru comunicare.  
Proiectul știm ca este o metodă complexă de evaluare în care elevul își poate demonstra cunoștințele, 

deprinderile, abilitățile. Elaborarea acestuia necesită o perioadă mai mare de timp și poate fi o sarcină 
individuală sau de grup. Pe lângă faptul că este o metodă de evaluare, proiectul este și o metodă de învățare 
interactivă facilitând abordările de tip inter și transdisciplinar. Prin proiect se asigură dezvoltarea 
competențelor de relaționare a celor de comunicare, stimuleaza creativitatea și încrederea în propriile forțe.  

Referatul se poate folosi în evaluarea online; au un pronunțat caracter formativ și creativ. Referatele 
relevă motivația de documentare a unor elevi și pot exersa în mod organizat activitați de cercetare 
bibliografică independentă. Dezavatajele acestei forme de evaluare sunt: referatele sunt pretabile la clase 
mari de liceu și la motivarea elevilor cu potențialuri mari. Exista riscul de a fi copiate și evaluarea lor 
necesită mult timp din partea profesorului. 

 Evaluarea de către colegi și autoevaluarea sunt posibile și online. Prin aceste metode de evaluare 
elevii sunt încurajați să-și administreze propria evaluare și să-și dezvolte abilități necesare pentru învățare 
autonomă pe tot parcursul vieții. 

Concluzionând, evaluarea online poate furniza o mult mai mare flexibilitate în privința locului, 
momentului și a felului în care este realizată evaluarea și totodată ofera elevilor o gama mult mai largă 
pentru a-și demonstra cunoștințele, competențele și abilitățile dobândite.  
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INSTRUMENTE DE EVALUARE IN ORELE ONLINE 

 
POPA CLAUDIA LUMINITA, PROFESSOR 

 ŞCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE TARGU-JIU 
 
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. 

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. 

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. 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 
nicio 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: 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. 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. 

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 LA 

DISCIPLINA MATEMATICĂ 
  

 PROF. POPA ELENA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER  

 
Evaluarea acoperă toate procesele și produsele ce evidențiază performanțele elevilor în învătare, 

apreciază măsura în care rezultatele învățării sunt în concordanță cu obiectivele propuse și furnizează date 
care permit adoptarea celor mai potrivite decizii educaționale.  

 Prin intermediul evaluării profesorul află ce au învățat elevii săi, monitorizează succesele și eșecurile 
fiecărui elev și îi ajută să le conștientizeze și să-și amelioreze performanțele și eforturile, dar își evaluează, 
în același timp, și propria activitate, emite judecăți de valoare despre el însuși, ca profesor, despre calitatea 
predării, a relațiilor cu elevii, despre reușita sau nereușita unor strategii utilizate. Aceasta îl ajută să-și 
reorganizeze predarea în funcție de învățare și rezultatele acesteia. Pentru a realiza evaluarea în mod practic 
avem nevoie de o atitudine responsabilă și flexibilă din punct de vedere metodologic, deoarece urmează să 
examinam cu atenție mai multe situații și să emitem judecați de valoare, să luăm o decizie. Pentru aceasta 
avem la dispoziție o gamă largă și diversificată de metode și tehnici specifice evaluării. 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei diversități de 
instrumente adecvate scopului urmărit. 

 În ansamblul său, metoda de evaluare vizează întregul demers de proiectare și realizare a actului 
evaluativ, de la stabilirea obiectivelor și până la aplicarea instrumentelor de evaluare. 

 Din perspectiva curriculară, tehnicile de evaluare au valoarea unor procedee didactice integrabile în 
cadrul oricărei metode/strategii de evaluare. Tehnicile de evaluare sunt concepute în sens tehnicist, 
subordonându-se unor algoritmi de organizare și utilizare a unor instrumente și procedee de evaluare. 

 Metodologia evaluării cunoaște o sistematizare a metodelor de evaluare în metode tradiționale și 
metode complementare/alternative. 

 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 caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare. De exemplu: 

– Google Classroom: aici putem 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 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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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. 
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METODE MODERNE DE PREDARE- ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

LA DISCIPLINA BIOLOGIE 
 

PROF. POPA ELEONORA 
ŞCOALA GIMNAZIALA CRUȘEȚ, GORJ 

 
Metodele interactive de predare-înăţare, sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării, de exersare 

a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode 
este faptul că ele promovează interacţiunea dintre elevi, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând 
un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Asistăm în prezent la trecerea de la 

învăţarea tradiţională, pedagogia ascultării – în care predomină discursul magistral şi strategiile expozitive, 
la paradigma modernă, în care discursul este înlocuit de proiectarea unor experienţe de 

învăţare, caracterizate de flexibilitate, dinamism, creativitate, accesibilitate şi adaptabilitate la nevoile 
şi interesele elevului. 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 Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de 
activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a 
rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei profesor-elev. 

Un model de realizare a învăţării moderne pune accentul pe dezvoltarea găndirii. De exemplu 
activitatea pe grupe poate avea avantaje : 

- Stimulează interacţiunea dintre elevi; 
- Generează sentimente de acceptare şi simpatie dintre colegi; 
- Încurajează comportamentele de facilitate a succesului celorlalţi; 
- Creşterea stimei de sine şi reducerea anxietăţii faţă de şcoală; 
De-a lungul timpului, în predarea Biologiei s-au folosit diverse metode, atât clasice, cât și 
moderne. Dacă la începuturile predării acestei materii s-au folosit cu precădere metodele clasice, în 

timp, acestea s-au diversificat din ce în ce mai mult, ele evoluând odată cu nevoile societății și cu tehnologia.  
Vom prezenta, în continuare câteva exemple din categoria metodelor moderne de predare a disciplinei 

-biologie, încercând să surprindem caracteristicile lor esențiale. 
1. Fierăstrăul 
Este o metodă utilizată pentru a stimula participarea unui număr cât mai mare de elevi. Dezvoltă 

capacitatea de cooperare, de comunicare, de sinteză şi analiză. Presupune împărţirea clasei pe grupe, fiecare 
grupă primeşte o sarcină specifică, subordonată obiectivelor lecţiei. 

2. Brainstorming 
Este o metodă de stimulare liberă a creativităţii şi imaginaţiei care se poate aplica cu success la lecţiile 

de biologie. Se generează rapid foarte multe idei pe o anumită temă, indiferent dacă sunt absurde, greşite 
sau mai puţin originale, fără a fi criticate. Se desfăşoară în limită de timp, iar creativitatea este stimulată şi 
prin faptul că elevii sunt influenţaţi de soluţiile celorlalţi. 

3. Metoda cubului 
Este o metodă prin care sunt stimulate gândirea creativă şi imaginaţia, prin faptul că o anumită temă 

poate fi studiată din mai multe perspective, ca şi cum am privi toate feţele unui cub. 
4. Predarea în sistem Ael 
Este poate una dintre cele mai interactive metode, care face din disciplina biologie o materie mai 

atractivă. Elevii sunt participanţi direcţi la procesul de predare-învăţare-evaluare, pot ei înşişi să provoace 
simulări ale unor procese şi fenomene biologice greu de reprodus în laborator. 

5. Proiectul 
Este o metodă care stimulează formarea deprinderilor de a căuta informaţii, de a le sintetiza, de a 

conduce un proiect de cercetare şi a depista metode de rezolvare a unor ipoteze în mod creativ. Profesorul 
stabileşte de la început reguli de realizare, obiectivele urmărite, criteriile de evaluare, 

dar modul de realizare şi conducere a activităţii este la libera alegere. Profesorul va monitoriza 
permanent activitatea elevilor. 
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6. Portofoliul 
Este o colecţie a lucrărilor elevilor pe o perioadă mai mare de timp şi poate înregistra progresul făcut. 

Se realizează o selecţie a celor mai bune produse ale elevilor, iar pentru a realiza cel mai bun portofoliu, cu 
lucrări originale, aceştia vor face uz de creativitatea fiecăruia. Se poate aplica la toate clasele, dar cu mai 
mare eficienţă se aplică la elevii clasei a V a, care pot realiza un portofoliu care să cuprindă: colecţii de 
rădăcini, de tulpini, de frunze, floarea etalată, tipuri de fructe, colecţii de seminţe, 

Platformele online de predare-învățare-evaluare pot fi: 
– 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. 
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METODE SI TEHNICI PRACTICE DE EVALUARE 

 
POPA ELISABETA LIANA 

SCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU”, TURDA, JUD.CLUJ 
 
“A învăţa făcând” – devine din ce în ce mai mult unul dintre principiile de bază ale învăţământului 

contemporan. Aristotel spunea că „ceea ce urmează să facem după ce am învăţat, învăţăm numai făcând”. 
Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate şi posibilităţi de dezvoltare. 

Ea presupune lucrul în echipă, interacţiunea directă, dar şi brainstorming-ul, care devin mijloace de bază 
ale procesului educativ. Prin metoda proiectului se lasă elevului mai multă libertate de exprimare şi acţiune 
şi se oferă ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi. Toate acestea duc, implicit, la 
crearea unei motivaţii puternice şi la o implicare deopotrivă efectivă şi afectivă a elevilor. Simplul fapt, că 
sunt consultaţi în alegerea temelor şi se ţine cont de părerea lor, îi face pe elevi să aibă mai multă încredere 
în forţele proprii. 

O temă este o idee, dar şi o posibilitate de a-i ajuta pe elevi să înveţe prin acţiune practică, cu finalitate 
reală, în care ei îmbină acţiunile de culegere a informaţiilor cu cele de participare la o alta, concretă, 
aplicativă pe o temă. 

Elaborarea proiectelor tematice ne impune o largă varietate a surselor de informare, dar şi un dialog 
cu elevii în care, ascultându-i, punându-le întrebări despre ceea ce ştiu sau ce ar dori să ştie, descoperim ce 
îi interesează şi putem să organizăm conţinuturile într-un plan logic de învăţare. 

Importantă în derularea acestei metode a proiectelor este implicarea mai mare a părinţilor în 
activitatea propriilor copii („persoane-resursă”), ducând la o mai bună cunoaştere a activităţii din şcoală, 
dar şi la cunoaşterea mai profundă, mai realistă a copiilor lor, consolidându-se punţile afective şi de 
comunicare între aceştia. 

Învăţătorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind un facilitator, un sfătuitor 
(consilier) al învăţării. Învăţătorul provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt 
conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv, să implementeze şi să 
evalueze procesul de învăţare. 

Proiectul este un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte 
integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile în 
practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de 
învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 

Ideea realizării unui proiect izvorăşte din setea elevilor de a acumula tot mai multe informaţii 
referitoare la un anumit subiect sau de a realiza legături între cunoştinţele asimilate prin intermediul 
diferitelor discipline de învăţământ într-o anumită perioadă şcolară. 

Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă, 
reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. Pentru ca scopul propus să aibă finalitate 
trebuie respectate anumite principii democratice: „Cooperare, co-participare/Co-influenţă, negociere/ 
Luarea deciziilor în comun/ Coresponsabilitate/ Libertate, iniţiativă/ Respect şi toleranţă.” 

Lucrul pe baza proiectelor tematice are un caracter interdisciplinar şi permite abordarea subiectelor 
propuse din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului. 

Această metodă modernă cuprinde trei faze (etape), după cum urmează: 
– FAZA I SAU DEBUTUL PROIECTULUI (preparatorie, de iniţiere atât pentru învăţător cât şi 

pentru elevi) care constă în alegerea temei de investigat, stabilirea scopului, a competenţelor specifice 
predării integrate specifice temei alese, analiza resurselor materiale, umane şi de timp necesare derulării 
proiectului tematic, conceperea hărţii proiectului tematic de către învăţătoare în colaborare cu elevii, 
alcătuirea inventarului de probleme (ceea ce ştiu elevii deja şi ceea ce nu ştiu şi ar trebui să afle despre 
această temă), amenajarea spaţiului tematic, discuţii cu persoanele implicate. 

– FAZA A II-A SAU CONŢINUTUL PROIECTULUI, care constă în activităţile practice ale elevilor 
(documentare, investigare), stabilirea de roluri şi responsabilităţi, aranjarea spaţiului tematic, strategiile 
didactice utilizate în derularea proiectului (resurse materiale, umane şi de timp, metode tradiţionale) – 
realizarea propriu-zisă a proiectului. 
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– FAZA A III-A SAU EVALUAREA TEMEI, care constă în evaluarea propriu-zisă a temei abordate 
pe o perioada de timp bine delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: convorbiri, dramatizări, 
portofolii cu lucrările elevilor, machete, lucrări colective, albume şi CD-uri cu poze, probe orale, probe 
practice, probe scrise etc. 

Indiferent de ce tip de învăţare promovează un proiect elevii au de rezolvat probleme şi situaţii 
diferite. Ei formulează judecăţi de valoare în urma prelucrării datelor cunoscute ale problemei, combină 
ideile, îşi atribuie responsabilităţi, relaţionează, îşi respectă limita capacităţilor individuale în cadrul 
grupului, fac analogii între diferite situaţii, activităţi desfăşurate, participă cu interes la proiectarea 
secvenţelor de lecţie, fac transfer de cunoştinţe de la un proiect la altul, de la o lecţie la alta. 

Această metodă nouă are o viziune mai amplă asupra dezvoltării armonioase a personalităţii copilului, 
pune un accent deosebit pe colaborarea dintre elevi – Profesor şi părinţi. Printr-un proiect tematic, părintele 
se transformă într-un adevărat partener de lucru al propriului copil, având posibilitatea de a participa activ 
cu acesta la lecţiile ce se desfăşoară la clasă. Părintele nu mai este un simplu spectator la lecţiile 
demonstrative susţinute de învăţătoare, ci un „membru” al clasei din care face parte copilul lui. 

Ce evaluează cadrul didactic în timpul derulării proiectului şi la sfârşitul proiectului: 
– Stilul de învăţare al elevilor, cât şi cum se implică; 
– Performanţele individuale; 
– Strategiile individuale şi de grup în rezolvarea unor situaţii problemă; 
– Cuvinte şi expresii noi însuşite; 
– Implicarea directă în realizarea condiţiilor materiale necesare proiectului; 
– Strategia de soluţionare a cazurilor apărute; 
– Impactul aplicaţiilor practice asupra copiilor; 
– Capacitatea de înţelegere a noilor concepte, idei, noţiuni. 
– Modul de prezentare a produselor realizate; 
– Experienţa de viaţă a elevilor legată de subiect; 
– Cauza dificultăţilor întâmpinate; 
– Limitele şi avantajele proiectului; 
– Soluţiile originale găsite de elevi, care au condus la reuşita proiectului. 
– Capacitatea copiilor de a formula ipoteze, de a propune noi proiecte la „proiectul mamă”; 
Fiecare proiect generează noi idei pentru proiectul următor, convinge elevii că misterul este unul nou, 

necunoscuta proiectului le creează situaţii concrete de investigare, dezbatere, prelucrare a informaţiilor, 
valorizare a aptitudinilor. 

Lucrul la proiect nu este o activitate individuală a cadrului didactic, ci un demers care antrenează o 
sumă de parteneri şi colaboratori care contribuie realmente la atingerea ţintelor propuse. 

Putem afirma că metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode atât pentru 
elevi, cât şi cadrul didactic, chiar dacă implică un studiu individual susţinut, o pregătire meticuloasă şi 
serioasă în privinţa documentării, o multitudine de materiale didactice, o imensă muncă de căutare a 
modalităţilor celor mai potrivite în stabilirea inventarului de activităţi. Satisfacţiile sunt pe măsura efortului 
depus, căci ce poate fi mai mare prilej de mulţumire pentru învăţător decât bucuria de a-şi vedea închegat 
colectivul clasei, de a-i înţelege mai bine pe elevi prin prisma relaţiilor lor cu părinţii, de a constata că 
activitatea clasei a devenit mai interesantă şi mai stimulativă. 

O clasă la care se aplică metoda proiectului este o clasă „diferită” din punct de vedere psiho-social 
faţă de celelalte. Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai rău în acest context ci înseamnă 
mai bine pregătit pentru viaţă, ceea ce pentru şcoala românească ar trebui sa fie o finalitate importantă. 

Modele realizate de elevii claselor aV-a la ora de Istorie: COMUNITATEA NEOLITICA 
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EVALUAREA INITIALA LA PRESCOLARI 

 
POPA IOANA- DANIELA, PROF. INV. PRESCOLAR 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,IULIA HALAUCESCU”, COM. TARCAU, NEAMT 
 
 Achiziţionarea de cunoştinţe, la această vârstă nu constituie un scop în sine. Acum se formează 

bazele capacităţii de a învăţa pe tot parcursul vieţii. Învăţarea este un proces gradual, iar pentru dezvoltarea 
competenţelor şi pentru succesul educaţional de mai târziu, sunt importante construirea unor premize 
puternice în copilăria mică, esenţiale pentru sănătatea şi starea de bine a copiilor.  

 În primele 2 săptămâni, educatoarea face o evaluare iniţială a tuturor copiilor din grupă. În acest an 
şcolar, timpul repartizat acestei secvenţe a durat 3 saptămâni. Această evaluare constă în aprecierea 
nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite 
categorii de vârstă ale preşcolarităţii. Folosind metode adaptate la specificul învăţământului preşcolar, 
menţionăm Metoda Observaţiei (evenimente definitorii pentru dezvoltarea copilului sunt surprinse şi 
consemnate imediat în Caietul de observaţii al copilului), Metoda consemnării grafice a preferinţelor (se 
consemnează gradul de participare a copilului la activităţi, preferinţele la un anumit moment dat), Metoda 
consemnării grafice a progreselor copilului (metodă comparativă, se utilizează aprecieri în marcarea 
gradului de reuşită a comportamentelor observabile). Diferitele lucrări ale copilului şi testele standardizate 
sunt şi ele instrumente de evaluare a abilităţilor şi priceperilor copiilor în procesul de formare de 
competenţe.  

 Toate informaţiile obţinute prin diferite metode de evaluare iniţială sunt consemnate în Fişa de 
apreciere a progresului individual al copilului (pentru cei care frecventeayă creşa, înainte de intrarea în 
învăţământul preşcolar) şi în Fişa de apreciere a copilului înainte de intrarea în învăţământul primar. Toate 
aceste date ajută cadrul didactic să cunoască în mod real ce ştie şi poate să facă fiecare copil, ce cunoştinţe 
are, care sunt abilităţile şi preferinţele lui, ce competenţe sunt dezvoltate şi ce trebuie aprofundat pentru 
formarea tuturor competenţelor necesare integrării cu succes în viaţa şcolară. Este imperios necesar 
obţinerea unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la dezvoltarea psiho-fizică şi nivelul de 
cunoştinţe şi deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează. În funcţie de aceste date culese şi interpretate, 
se pun în practică măsurile de ameliorare de care educatoarea va ţine cont atunci când planifică fiecare 
activitate instructiv-educativă. Ea va ştii de la ce porneşte, pentru a ajunge acolo unde îşi propune să ajungă, 
la formarea de competenţe. 
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ÎNVĂȚARE/EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POPA LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ NICOLAE BĂLCESCU”, BACĂU 
 
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. 

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 în condiții de capacitate de banda 
limitată 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. 

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 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, 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. 

Dificultățile de natură tehnică, cum ar fi: probleme în stabilirea conexiunii online, probleme în 
activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a prezentărilor de către profesor sau 
a temelor de către elevi etc. – duc la deturnarea atenției elevilor și profesorului de la activităților didactice 
și reprezintă una dintre provocările acestei perioade, într-o măsură semnificativ mai mare în mediul rural 
față de mediul urban. 

Crearea unui portal cu sugestii și resurse, disponibil la adresa digital.educred.ro, a fost o foarte bună 
soluție de sprijin centralizat pentru prima fază a reorganizării în urma deciziei de suspendare a cursurilor 
față-în-față, cu două aspecte inspirate: (1) acoperirea aspectelor pedagogice concrete prin oferirea de 
exemple de utilizare a noilor tehnologii în educație și (2) direcționarea cadrelor didactice către grupuri de 
suport colegial, funcționale, deja constituite pe rețele sociale, unde profesorii pot să primească rapid ajutor 
de la alți profesori pentru probleme punctuale și situații particulare. Acest portal necesită însă o dezvoltare 
constantă, nuanțări și completări pentru a acoperi diferențiat toate nivelurile de învățământ, toate 
disciplinele, mai multe tipuri de activități de învățare și de modalități de suport posibile, având în vedere și 
elevii cu nevoi educaționale speciale, elevii din clasele cu predare în alte limbi și, mai ales, sugestii și soluții 
pentru elevii și profesorii care nu au echipamente suficient de performante și nici acces suficient sau 
constant la Internet. 

Referitor la conținutul educațional predat, fiind la începutul utilizării tehnologiei în educație, multe 
dintre cadrele didactice demonstrează că tehnologia este considerată mai degrabă un intermediar, și nu un 
cadru de procesare sau de prelucrare a informației didactice într-un nou format, operație ce presupune o 
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serie de competențe suplimentare de convertire și transcodare didactică. Prin educația „la distanță” mai 
degrabă se poate orienta procesul de auto-învățare la elevi, se pot discuta consemne de lucru pentru acasă, 
se pot administra testări etc. decât să se realizeze predarea, în adevăratul sens al cuvântului, a unor 
cunoștințe inedite, de procesare sau aplicare a teoriei în raport cu practica . 

 De asemenea, din perspectivă procesual-administrativă, este favorizat managementul instituțional 
(ședințe online ale consiliului de administrație, de pildă), decât managementul clasei de elevi sau a 
procesului didactic de învățare, care presupune alte condiții sau criterii de realizare. Se manifestă diferențe 
de implementare a învățământului la distanță pe diferite niveluri ale învățământului (cel mai permisiv fiind 
intervalul gimnazial), dar și funcție de specificul conținutului disciplinelor. Printre experiențele ce se sub-
înscriu educației la distanță se remarcă și programul gen Teleșcoală, ce s-a dovedit o soluție bună pentru 
prima etapă, implementată rapid, focalizată pe nevoile elevilor din clasele gimnaziului și liceului, și care 
înregistrează un așteptat trend calitativ.  

Nivelul de implicare al familiei/părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor de formare 
la părinți a unor competente specifice, complementare cu cele ale profesorului (prin redefinirea acelei „școli 
a părinților”, printr-o partajare realistă a rolurilor). Suspendarea întâlnirilor față-în-față oferă posibilitatea 
profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe rezumativ, pe esențial, pe structuri sau 
integrări de cunoștințe, decât pe conținuturi și elemente periferice, cazuistici, exemplificări. Învățământul 
la distanță încearcă să acopere dimensiunea instructivă a formării, având mai puține virtuți de educare și 
structurare a personalității, respectiv de formare a comportamentelor, atitudinilor, valorilor. 

Nu întreaga populație școlară dispune de tehnologia necesară, de accesul la sursele ce girează educația 
pe baza noilor tehnologii și de abilitățile de uzanță respective; în plus, sistemul informatic național sau 
european poate deveni inoperant, supraîncărcat, apărând riscul încetinirilor sau blocajelor conectivităților. 
Învățarea virtuală devine mai costisitoare financiar și mai cronofagă din perspectiva pregătirii și livrării 
acesteia, de către profesor, din perspectivă proiectivă, tehnică, didactică. Competențele strict academice și 
metodice nu sunt suficiente pentru un astfel de cadru de formare: profesorul trebuie să preia și sarcini de 
consiliere de învățare, în unele situații chiar de consiliere psihopedagogică, personală, ajutând elevii să 
adopte strategii meta-cognitive, de auto-observare și auto-conducere atât în raport cu învățarea propriu-
zisă, cât și raportarea/ asumarea/ susținerea unei realități date. 

În perioada actuală, accentul s-a mutat în direcția componentei tehnologice, iar multe din exemplele 
și resursele 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 discordanțe 
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, cum ar fi: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI, București, Mai 2020,  
*Petre Botnariuc, Constantin Cucoș, Cătălin Glava, Daniel E. Iancu, Marian D. Ilie Olimpius Istrate, 

Adrian Vicențiu Labăr, Ion-Ovidiu Pânișoară, Doru Ștefănescu, Simona Velea. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. POPA LOREDANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DIMITRIE GRECESCU” 
STRUCTURA GRADINIȚA P.P. NR. 29 

 
Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

prin multitudinea de platforme și soft-uri educaționale, 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, 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.  

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 .Metodele 
alternative de evaluare presupun o investigare de mai lungă durată a comportamentului preşcolarilor . 

În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor 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.  

La vârsta preşcolară, copiii manifestă un interes deosebit pentru jocurile digitale, venind din familie 
cu deprinderi deja formate de a accesa lumea virtuală utilizând tableta, telefonul sau calculatorul. 

Verificarea asistată de calculator presupune existenţa unor programe capabile să testeze nivelul de 
însuşire a cunoştinţelor prin evaluarea răspunsurilor. O interfaţă grafică prietenoasă va afişa mesaje 
corespunzătoare interpretării răspunsului.  

Programele de testare online pot fi incluse în activitățile pentru dezvoltare personală sau în activitățile 
pe domenii experiențiale. 

 Modul de construire a unui test online depinde de: nivelul preşcolarilor, numărul de sarcini de lucru 
și timpul de administrare.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor specifice procesului 
instructiv – educativ digital, 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 preșcolarii/ elevii să aibă o atenţie sporită pentru a 
face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra domeniului 
educațional studiat. 

Jocuri digitale sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice deoarece îşi păstrează simţul 
ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile online.  

Jigsaw planet 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 bucăţi). Este o aplicaţie 
gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator.  

Jocuri didactice online - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul întâlnirilor online. 
Instrumente recomandate a fi utilizate: Worldwall sau Learningapps.  

Worldwall este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru 
susținerea învățării/ evaluării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, 
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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. 

Learningapps este o platformă care oferă modele de aplicații,precum şi posibilitatea creării de 
conținut. Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) și se pot face sondaje pentru a 
măsura feedback-ul . 

Aplicații feedback - instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre 
cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter . 

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 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. 

 Kahoot este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testul l, apoi trimite codul de acces (PIN) copiilor 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 calculator, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt 
vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Conferințele online facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea/ evaluarea sincron 
a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace.  

Evaluarea online trebuie să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină 
interesul copiilor pentru noi conținuturi, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe şi spre 
activitatea de învăţare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Daniela Vlădoiu, Instruire asistată de calculator, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2005;  
- www.stepbystep.ro - 2020/05 - Instrumente digitale în învățământul preşcolar - sugestii pentru 

cadre didactice. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII ONLINE LA C.L.R. LA CLASA A II-A 
 

PROF. INV. PRIMAR: POPA MINODORA 
LIT „N. JIGA” TINCA 

 
 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 

priveşte evaluarea a fost limitată deoarece nu toți elevii au tablete sau calculatoare, nu toți părinții le pot 
pune la dispoziție telefoanele ca să poată sta mai mult timp să rezolve sarcinile de lucru primite. 

 Din cauza problemelor existente la nivel mondial în acest moment, trebuie să desfășurăm procesul 
de predare- învățare- evaluare online. Deci, trebuie să găsim metode,tehnici și strategii cât mai potrivite 
pentr nivelul clasei de elevi la care urmează să ewfectuăm evaluarea. 

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 de către învățător 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. 

Cele mai comune strategii de evaluare online care pot fi utilizate sunt în prezent:  
-utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea 

temelor; 
- scurte compuneri;  
-alcătuirea şi predarea de portofolii la sfârșitul unității de învățare;  
-chestionare cu 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; 
 activități de creație 
 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. 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 (autodictarea unor poezii studiate și autocorectare după manual), 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. 

 Ca exemplu de verificare și evaluare a poveștilor recomandate (sau a textelor din manual) voi 
prezenta o fișă de lectură ce se poate utiliza: 
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NUMELE…………………………………… 
DATA……………… 
 
 
FIŞĂ DE LECTURĂ 
 
 
TITLUL LECTURII ........................................................................................................... 
 
AUTORUL .......................................................................................................................... 
 
PERSONAJELE ÎNTÂMPLĂRII 
 …………………………………………………………………………………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
PRINCIPALELE EVENIMENTE ALE ÎNTÂMPLĂRII 
 (povestirea pe scurt) 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
Personajul cel mai interesant a fost ………………………………………………………….. 

deoarece……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… . 

 
 
 
Cel mai mult m-a impresionat …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Eu am învăţat din această lectură …………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………… . 

 
Pe verso poţi desena o scenă din lectură. 
  
 
 
 
Un alt mijoc de evaluare îl reprezintă fișa de evaluare 
 
Numele elevului_______________________________ 
Clasa a II-a Data:………………………. 
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TEST – U.Î. Școala,împărăția cunoașterii 
1. Citește textul. 
 Luchi 
 după Otilia Cazimir 

,,Doamna se uită la mine și râde. 
- Cu tine vorbesc, fetiță… Cum te cheamă? 
 Am uitat că banca e înaltă și cad de sus, bocănind, în picioare.  
Simt în jurul meu râsul stăpânit al clasei. 
-Cum îți zice mama acasă? Stăruie doamna. 
-Luchi, ca la căței! Sare una dintre colege.” 
Rezolvăcerințele: 
a) Scrie titlul textului : …………………………………………………………. 
b) Scrie numele autorului :……………………………………………………… 
c) Scrie numărul alineatelor :  
 
2. Scrie un dialog între două persoane folosind și formule de salut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Formulează răspunsul la întrebările învăţătoarei: 

 
 
 ……………………………………………………………………………….. 
 
  ……………………………………………………………………………… 
 
  ……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
  
Formulează o întrebare pentru următorul răspuns. 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
”Tema de la comunicare în limba română a fost ușoară.” 

 

Ce îţi place mai 
mult la şcoală? 

Cum te numeşti ? 

899



 
4. Scrie în dreptul propozițiilor A pentru adevărat și F pentru fals. 
• E bine să vorbim toți deodată._____ 
• Când comunic, vorbesc corect și clar._____ 
• Când cineva vorbește cu mine, sunt atent la ceea ce spune._____ 
• Pentru a ne înțelege, vorbim pe rând._____ 
• Respect un dialog, doar atunci când vorbesc eu._____ 
 
5. În textul de mai jos, s-au strecurat intenționat greșeli. Corectează scriind cu verde deasupra,așa 

cum consideri că este corect.  
 învățătorul nostru, domnul tăbuș, se îmbolnăvise. 
- nu mai pot veni la școală. Vă rog să ascultați pe cine va veni în locul meu. 
 a doua zi, intră în clasă doamna care spuse că se numește doamna manoliu. ceru un creion ca să 

noteze absenții. Ne-am bulucit cu toții la catedră.  
 
 6.Desparte în silabe cuvintele următoare : 
şcolari ……………………  
 şcolăriţe ………………………………..  
învăţător ……………………….  
doamnă ……………………………….. 

Comunicare în Limba română 
Test de evaluare 
1. Competente specifice 
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o 

rugăminte, un îndemn, un salut etc.  

- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării / menţinerii atenţiei 
interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton)  

-identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text 

 Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate 
2. Descriptori de performanta 

Com- 
petenta 

 Itemul  Calificativul 
 Foarte Bine  Bine  Suficient 

1  Identifică titlul textului, 
autorul textului şi numărul 
alineatelor. 

 Titlul, autorul, numărul 
alineatelor 

Titlul , autorul titlul 

2 Identifica raspunsul corect b)   
3 Formuleaza raspunsul 

potrivit. 
Scrie raspunsul. 

 corect Partial corect  

4 Identifica structura 
cuvantului dat 

3 consoane si 4 vocale 2 consoane si 3 
vocale 

O consoana si 
2 vocale 

5 Separa corect propozitia. 
Transcrie cuvintele date. 

5 cuvinte 4 -3cuvinte 2 cuvinte 

6 Formuleaza 
rasunsulpotrivit intrebarii. 

2 enunturi corecte Un enunt corect 
unul partial 

Toate 
enunturile 
partiale 

7 Formuleaza intrebarile 2 enunturi corecte Un enunt corect 
unul partial 

Toate 
enunturile 
partiale 

8  Desparte cuvintele in silabe 3 cuvinte 2cuvinte Un cuvant 
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 Itemi  Calificativul final 
 Rezolvă integral și corect 5-6 itemi  FOARTE BINE 
 Rezolvă integral și corect 4 itemi: incorect / parțial 

corect restul itemilor 
 BINE 

 Rezolvă integral și corect 2-3 itemi; incorect / 
parțial corect restul itemilor 

 SUFICIENT 

  
BAREM DE CORECTARE 

Item/ 
Calificativ 

Foarte bine Bine Suficient 

1. Rezolvă corect cele 3 
cerințe a); b); c) 

Rezolvă corect 2 din cerințele 
a); b); c)  

Rezolvă una din cerințele a) 
sau b) sau c) 

2. Scrie cele două linii de 
dialog; scrie corect 
propozițiile 

Scrie cele două linii de dialog, 
dar are trei greșeli de scriere 

Scrie cel puțin o propoziție; 
are mai mult de trei greșeli 
de scriere. 

3. Formulează corect 
răspunsul și scrie semnele 
de punctuație 
corespunzătoare 

Formulează parțial corect 
răspunsul și folosește semnele 
de punctuație corespunzătoare 

Scrie ceva, are cel mult 4 
greșeli de scriere și 
formulare a răspunsului 

4. Realizează valoarea de 
”adevărat” sau ”fals” pentru 
cele 5 enunțuri 

Realizează valoarea de 
”adevărat” sau ”fals” pentru 4 
din cele 5 enunțuri 

Realizează valoarea de 
”adevărat” sau ”fals” pentru 
1; 2 sau 3 din cele 5 enunțuri 

5. Descoperă cele 7 greșeli și 
scrie corect cu pixul verde 

Descoperă cele 4, 5 sau 6 
greșeli și scrie corect cu pixul 
verde 

Descoperă cele  
1, 2 sau 3 greșeli și scrie 
corect cu pixul verde 

La sfârșitul semestrului se poate utiliza și evaluarea pe baza unui proiect. 
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: 
1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar acest tip de 

activitate). 
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  
Prin proiect se pot trasa sarcini diferențiate în funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale 

elevilor. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Manolescu, M.; Panţuru, S.. (2008). Teoria şi practica evaluării educaţionale (activităţi, conduite, rezulate) 

formale şi nonformale: structuri, forme, funcţii, relaţii, mecanisme, disfuncţii. Strategii şi metode de evaluare şi 
autoevaluare. Oreintări noi. Aplicaţii. în Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R.B., Pânişoară, I.O. (coord.). Pregătirea 
psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi: Editura Polirom. 

2. Meyer G.. (2000). De ce şi cum evaluăm. Iaşi: Editura Polirom. 
3. Oprea, C.L.. (2006). Strategii didactice interactive. Bucureşti: E.D.P. 
4. Radu, I.T.. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: E.D.P. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. POPA OANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA, PITEȘTI 
 
 Evaluarea este o componentă a procesului instructiv-educativ. Aceasta 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, 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. În mod curent, prin evaluare în învățământ se înțelege actul didactic 
complex integrat întregului proces de învățământ care asigură evidențierea cantității cunoștinelor dobândite 
și valoarea, nivelul performanțelor și eficiența acestora la un moment dat oferind soluții de perfecționare a 
actului de predare. 

 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. 

 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. 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. 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. 

 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. Aceștia utilizează resurse educaționale deschise și conținut 
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 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. 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. 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. Iată câteva: Google Classroom- aici se poate discuta cu 
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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 oferite 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Petre Botnariuc, Constantin Cucoș, Cătălin Glava, Daniel E. Iancu, Marian D. Ilie, Olimpius Istrate, 

Adrian Vicențiu, Labăr Ion-Ovidiu, Pânișoară Doru, Ștefănescu Simona Velea, ȘCOALA ONLINE 
ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI, Raport de cercetare evaluativă București, Mai 2020; 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POPESCU CLAUDIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEŞTI 
JUDEȚUL 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. 

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. 

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). 
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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UTILIZAREA APLICAȚIEI KAHOOT ÎN EVALUAREA ONLINE A 

ELEVILOR 
 

PROF. POPESCU DACIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TG. JIU 

 
Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile în lecții se numără: larga răspândire a acestora în 

rândul elevilor (aproape fiecare elev are deja un smartphone sau/și o tabletă), obișnuința elevilor de a le 
folosi (elevii folosesc curent diferite aplicații pe smartphone-uri) și, nu în ultimul rând, dezvoltarea foarte 
mare a aplicațiilor educaționale care, odată instalate pe tablete sau smartphone-uri, pot fi folosite 
independent de conexiunea la internet. 

Unul dintre cele mai importante motive ale utilizării acestor dispozitive este legat tocmai de 
mobilitatea acestora, ele putând fi folosite în orice sală de clasă, nu numai în laboratorul de informatică, 
sau pot fi folosite și pentru activități în afara școlii. Ele permit elevilor să fie mai activi și mai autonomi în 
procesul de învățare, favorizând individualizarea și diferențierea învățării. 

Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile pe care eu le folosesc cu success în activitatea cu elevii, 
la majoritatea disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea 
cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Este o aplicație 
ușor de utilizat, îndrăgită mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau 
intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau laptopul. 

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. 
Pentru crearea unui cont se accesează pagina www.getkahoot.com, opțiunea Sign up for free! unde 

se vor înregistra datele personale. 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, apăsând, pentru 
fiecare întrebare nouă opțiunea Add question. Varianta corectă de răspuns, este marcată cu bifă. Pot fi 
atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile sunt date după imagine sau filmuleț. Butonul Next, 
trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin accesarea opțiunii Save, întregul test este salvat și publicat, iar 
cu opțiunea I’m done se ajunge pe pagina unde testul poate fi accesat cu ajutorul opțiunii Play. 

Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se alege comanda Classic, 
pentru a oferi acces individual tuturor elevilor. După încărcarea testului se va genera un cod (pin), format 
din 6-7 cifre. Elevii pot intra în aplicația Kahoot, introducând acest cod. După opțiunea Enter, fiecare elev 
își va scrie propriul nume (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 pornește testul prin 
opțiunea Start. Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns, cărora le sunt atribuite forme geometrice 
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colorate. Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele lor, de unde vor alege și vor atinge varianta 
corectă. 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. La 
sfârșitul jocului apare podiumul. Prin opțiunea Get results se văd punctajele tuturor elevilor. Rezultatele 
pot fi salvate în calculator prin opțiunea Save results unde se vor vedea elevi care au răspuns corect și la 
care întrebări au fost și răspunsuri incorecte. 

Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, cu ajutorul opțiunii 
Edit. 

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; 
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. 
[3] https://kahoot.it/ 
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 INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRESCOLAR  

 
PROF. INV. PRESCOLAR: POPESCU DOINA  

PROF.INV.PRESCOLAR: LEUSTEAN AURELIA MIHAELA  
SCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU” FETESTI 

 
 ,, Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea 

device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) în procesul de învățământ devine din ce în ce mai mai 
mult o necesitate. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, 
captându-se usor atentia prescolarilor. Nevoile pe care le au copiii, care trebuie să fie în centrul procesului 
educaţional, pretind şi dascălilor lor o schimbare radicală atât a modului de abordare a activităţii didactice, 
cât, mai ales o schimbare a mentalităţii în general. 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) Cu copiii 
generaţiilor prezente şi, mai ales cu părinţii lor, un educator trebuie să fie deschis la nou, capabil să caute 
modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare. 

 Printre cele mai cunoscute aplicaţii și instrumente digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării 
on-line și în susținerea grădiniței de acasa sunt: Zoom, GoogleMeet 

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. https://zoom.us GoogleMeet - Este o aplicație din suita Google 
for Education pe care o puteți accesa doar dacă aveți un cont de gmail. G-mailul a primit, datorită pandemiei 
Covid-19, si optiunea de meet . Meet este aplicația Google similară cu Skype de l a 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/ Aplicaţii digitale în învăţământul preşcolar 
APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre 
cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Mentimeter etc 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 

 În dependență de vârsta elevului platformele și instrumentele online sunt înțelese și utilizate diferit 
în procesul de predare-învățare-evaluare. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conține 
elemente neobișnuite, neașteptate, comice, surprinzătoare, care trezesc interesul copiilor, contribuie la 
crearea unei atmosfere emoționale pozitive de învățare cît și de evaluare. Măiestria unui dascăl modern este 
în acelaşi timp şi dificilă dar şi frumoasă. Am mare grijă ca prin activităţile iniţiate şi desfăşurate cu copiii 
să îi determin să îşi asume responsabilităţi, să găsească, să formuleze şi să verifice soluţii pentru diverse 
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probleme reale sau chiar imaginare şi care s- ar putea ivi într- un viitor apropiat, să dea dovadă de 
flexibilitate în alegerea şi punerea în practică a soluţiilor pentru o anume situaţie ivită . Platformele 
educaționale ne permit să elaborăm materiale didactice cu caracter captivant pentru elevi, deci nu ne rămâne 
decât să le utilizăm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Albeanu G., Gherasim Z., Andronie M. Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în 

educație.  
* Platforme educaționale online pentru cadrele didactice https://www.facebook. com/groups 

/1644070182575784/ 
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EVALUAREA INIȚIALA IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 
POPESCU LAVINIA-MIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALȘ (GPN NR.2 BALȘ) 
JUDEȚUL OLT 

 
 Învățământul preșcolar este prima etapă a școlarizării copilului, etapă în care copilul ia „în mod 

organizat” contact cu lumea, acționează și se joacă împreună cu alți copii, dezvoltându-și astfel deprinderi 
de socializare. Activitățile de grup îi învață să coopereze, să elaboreze, să negocieze, să dezvolte înțelegerea 
și respectul față de ceilalți. Prin activități stimulative, care îi permit să manipuleze, să cerceteze și să 
exploreze, copilul își va dezvolta și rafina simțurile, își va forma deprinderi eficiente în domeniul 
matematicii, limbii, științei, muzicii, artelor și vieții practice. Furnizând copilului o varietate de experiențe, 
de activități și materiale, dorința naturală a acestuia de a cunoaște realitatea înconjurătoare, se va transforma 
în curiozitate epistemică, iar curiozitatea stă la baza învățării. Activitățile specifice educației preșcolare se 
desfășoară în așa fel încât copilul să trăiască succes după succes, în felul acesta se va dezvolta respectul 
față de sine, copilul devenind încrezător în propriile sale forțe și idei.  

Activitatea instructiv-educativă din grădiniţă presupune utilizarea unei varietăţi de metode, tehnici şi 
strategii de evaluare care sunt integrate sistemului de învăţământ. Mijloacele şi procedeele sunt 
asemănătoare celor utilizate în învăţământul primar dar sunt adaptate specificului vârstei, în funcţie de 
creativitatea fiecărei educatoare. Dintotdeauna activitatea pedagogică a cuprins, alături de acțiuni proprii ei 
– proiectare/anticipare, organizare, conducere, procese de instruire și educație – și acțiuni întreprinse cu 
scopul de a constata efectele produse ca și modul în care s-a desfășurat activitatea însuși. 

Calitatea, valoarea şi eficienţa evaluării implică pricepere, corectitudine, obiectivitate şi 
responsabilitate din partea celui care o iniţiază. 

Evaluarea copiilor solicită timp îndelungat, răbdare, migală, consemnarea răspunsurilor sau 
observațiilor educatoarei. 

 Obiectivele sunt realizate în mod indirect, prin materializarea lor în comportamente observabile și 
măsurabile ce presupun o definire riguroasă, indicarea prin descriptori de performanță a nivelului atins de 
preșcolari (a comportamentelor ce demonstrează că un conținut a fost asimilat). Un educator bine pregătit 
și competent poate diminua aceste dificultăți, deoarece evaluarea ocupă un loc însemnat în activitatea din 
grădiniță. 

Rezultatele evaluării în grădiniță se materializează în: 
- priceperi și deprinderi fizice și intelectuale; 
- capacități cognitive; 
- trăsături de voință și caracter; 
- conduită civilizată,  
 Aceste componente sunt dificil de pus în evidență, greu de surprins în caracteristici comportamentale. 

Aria evaluării nu se referă doar la ce rezultate obțin copiii la un moment dat, ci la ce pot conduce aceste 
caracteristici în perspectivă, la aspecte neobservabile cum ar fi: înțelegerea și prelucrarea informațiilor, 
traducerea lor în comportamente utile în adaptare, în modul de a gândi și simți al copilului, transferul de 
cunoștințe, priceperi și deprinderi, atitudinea față de învățătură, muncă, semeni, sine însuși, cât de durabile 
vor fi aceste achiziții și în ce situații de viață le vor fi utile în perspectivă. 

 Evaluarea inițială constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniță sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preșcolarității. Se realizează la 
începutul anului școlar, în momentul inițierii unui program de instruire și are rol de a stabili nivelul de 
cunoștinte, priceperi și deprinderi, de a cunoaște capacitățile de învățare ale copiilor. Concluziile desprinse 
în urma evaluării inițiale ajută la realizarea predicției – stabilirea coordonatelor esențiale ale activității 
viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obținera performanței copiilor, ritmul de 
parcurgere a conținuturilor, deci premiza pentru eficiența procesului de învățământ preșcolar viitor, care se 
va oglindi în planificarea semestrială. Datele obținute la acest tip de evaluare ajută la conturarea activității 
didactice în trei planuri : 

• stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut;  
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• organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii ; 
• aplicarea unor măsuri recuperatorii pentru unii copii din grupa, fie de sprijin și recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii spradotați. 
Evaluarea modernă promovează tranziția de la noțiunea de control al însușirii cunoștințelor la 

conceptul de evaluare atât a rezultatelor învățării, dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoștințelor la a științei de a deveni. Integrarea organică a 
evaluării în structura activității didactice determină amplificarea funcției educative a acesteia, situând-o 
într-o poziție cheie în procesul instructiv-educativ. 

 A evalua înseamnă, printre altele, a emite judecăți de valoare, adică a te raporta la valori, a face 
trimitere la un sistem de valori.  

 O evaluarea obiectivă se caracterizează prin folosirea unor tehnici speciale de măsurare a unor 
trasături, a unei performanțe, a unei prestații, a unei experiențe. Ea necesită crearea unor instrumente de 
culegere a datelor și de comparare deliberată a comportamentului copilului cu un anumit standard acceptat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Ioan Cerghit, Sisteme de instruire alternative și complementare – Structuri, stiluri și strategii, 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. POPESCU MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NOVACI, JUD. GORJ 
 
 În contextul actual în care din cauza pandemiei sînvățământul se desfășoară on-line,cadrului didactic 

îi revine sarcina de a descoperii cât mai multe metode de evaluare pentru a-și da seama cât de eficientă este 
predarea pe care a făcut-o și ce trebuie completat și diversificat. 

 În alegerea instrumentelor digitale, educatoarele 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 activitatea mea de la grupă am folosit următoarele aplicații 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  

 În această perioadă mi-am propus să țin o legatură cât mai apropiată cu copii,astfel cât să trecem cu 
bine peste acest moment dificil. Cred cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea copiilor; 
acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când copiii nu sunt în măsură să pună 
întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 

 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. 

 La o privire de ansamblu, platformele specializate de elearning sunt în realitate o opțiune mai puțin 
atractivă pentru cadrele didactice, motivele fiind: abilități tehnice mai puțin definite la nivelul utilizatorilor, 
infrastructură informatică cu probleme, costuri de utilizare, lipsa suportului tehnic sau pedagogic. La 
acestea se adaugă un element foarte important, care determină, în ultimă instanță, calitatea situației de 
învățare: exercițiul utilizării mediului tehnologic pentru proiectarea și desfășurarea unor activități didactice 
complexe, relevante, semnificative, integrate în parcursul de învățare de lungă durată. 
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 Analizând opiniile profesorilor referitoare la aspectele privind procesul didactic în condițiile derulării 
activităților didactice online pe perioada suspendării întâlnirilor față-în-față, remarcăm identificarea 
preponderentă a dezavantajelor, firească în contextul schimbării radicale a modului de lucru. Suspendarea 
activităților didactice față-în-față poate să afecteze în mod negativ procesul de învățare în general. 
Profesorii consideră că dedică mai mult timp 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 ani . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*P. Botniaruc, C. Cucoș ,C. Glava…,„Școala on - line-  Elemente pentru inovarea educației”-Ed. 

Universității din București 2020 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

 
 PROF. INVAȚAMANT PRIMAR: POPESCU MARIA  
 ȘCOALA GIMNAZIALA BERISLAVEȘTI, VALCEA 

 
 Evaluarea este un proces complex care presupune compararea rezultatelor activităţii instructiv-

educative cu obiectivele planificate(evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu 
rezultatele anterioare (evaluarea progresului). Prin calitate se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi 
cele aşteptate; prin eficienţă se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate; prin progres 
se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi cele anterioare. Evaluarea constituie o activitate de 
colectare, organizare şi interpretare a datelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul:  

- emiterii unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării; 
- adoptării unei decizii educaţionale fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi 

aprecierea rezultatelor şcolare.  
 Schimbările complexe în ceea ce priveşte utilizarea unor strategii moderne ale învăţării presupun şi 

metode de evaluare adecvate. Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare/ învăţare 
şi să fie gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu 
elevii. De aceea, evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, nu să probeze că elevii 
au învăţat ceva anume şi cât anume, ca şi informaţie.  

 Metodele si tehnicile moderne de evaluare urmăresc stimularea activismului elevilor, 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. 

 Un instrument de evaluare care îmbină învăţarea cu evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a 
procesului de activitate şi a produsului final şi care sporeşte motivăţia învăţării este portofoliul. Portofoliul 
este considerat ca o “cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul– în 
plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de 
timp.Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să stie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului 
de învăţare. La începutul demersului educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesităţilor elevului de 
învăţare pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut de profesor şi este 
discutat cu elevul implicat în evaluare.  

 Evaluarea poate îmbrăca diverse forme: verificare frontală, însoţită de rezolvarea câtorva sarcini în 
scris, aplicarea unor fişe de muncă independentă sau de evaluare, ştiut fiind că testele oferă un grad ridicat 
de obiectivitate în aprecierea rezultatelor.  

 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE:  
• Dumitru, I. A., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Ed. de Vest, Timişoara, 2000;  
• Meyer, Genevieve, De ce şi cum evaluăm, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 
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QUIZZEZ CA INSTRUMENT UTIL ÎN EVALUAREA ONLINE 

 
POPESCU MIHAELA 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, TG-JIU 
 
 Învăţământul electronic sau e-learning-ul (online learning-ul, Web based learning-ul) reprezintă o 

modalitate actuală de dezvoltare a educaţiei, în concordanţă cu descoperirile tehnologice. O definiţie 
restrânsă a termenului de învăţământ electronic, așa cum apare în literatura de specialitate, este următoarea, 
termenul fiind utilizat şi cu referire la o multitudine de tehnici de învăţare, instruire prin mijloace asistate 
de calculator: oferirea educaţiei, instruirii sau învăţământului prin mijloace electronice (Brut: 2005, Cucoș: 
2006, Holotescu: 2004). E-learning-ul are la bază o clasă virtuală cu un instructor care planifică activitatea 
grupului, materialul educaţional fiind disponibil pe un site specializat, accesat în baza unui nume de 
utilizator şi a unei parole (Achimaş-Cădariu: 1998) 

În cele ce urmează, vom prezenta Quizzez, ca instrument gratuit de evaluare a elevilor, acesta putand 
fi accesat de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet. Pașii 
pentru crearea unui test, utilizând aplicația Quizzez sunt următorii (Holotescu: 2004) 

a) deschideţi un browser şi introduceţi în bara de adrese https://quizizz.com, după care conectați-vă 
cu un cont Google sau creați un cont nou ─ după crearea contului şi logare, în partea stângă a ferestrei este 
meniul aplicaţiei care conţine teste, rapoarte, colecţii ale celui care le-a creat sau care pot fi preluate dintr-
o bibliotecă de teste clasificate pe diferite discipline şi domenii 

c) creați un nou test cu itemi luați din teste deja existente în biblioteca aplicaţiei sau cu itemi noi 
realizați de utilizator. 

d) numiți testul, raportându-va la caseta ,,denumește chestionarul” și adăugați o imagine din caseta 
corespunzătoare ─ opțiune facultativă, selectând și limba în care va fi creat testul 

e) apasați butonul ,,creează” și, în continuare, adaugați itemii testului prin găsirea unora în testele 
deja existente sau creați itemi noi cu un singur răspuns corect sau cu mai multe răspunsuri corecte; în 
casetele de text, completați conţinutul întrebării apoi adaugați, pe rând, posibilele răspunsuri, sub formă de 
text sau sub formă de imagini.  

f) bifați răspunsul corect şi setați timpul acordat rezolvării, apoi salvați testul, luând în considerare ca 
numărul de întrebări pe care trebuie să le aibă este minim 6; adaugați, pe rând, toate întrebările testului şi 
apasati butonul de finalizareș 

g) adaugăți informaţii suplimentare testului, cum ar fi nivelul (clasa) pentru care a fost creat testul, 
domeniul şi categoria cu privire la care poate fi asociat testul; salvați informatiile suplimentare accesând 
butonul de salvare a informațiilor din test. 

Menționam că testul poate fi trimis unuia sau mai multor profesori, dar acest pas nu este obligatoriu 
şi poate fi evitat prin apăsarea butonului ,,refuză’’. După finalizarea etapelor, testul poate fi rezolvat de 
elevi luand în considerare următoarele aspecte: în timp real, în clasă, cu toţi elevii – această optiune 
permițând asocierea unui cod testului și facilitând distribuirea testului către elevi, ca temă sau ca activitate 
în clasă. De asemenea, pe măsură ce elevii se conectează cu codul primit, ei apar în lista testului, iar când 
toţi sunt conectaţi, se apasă butonul ,,start”, acesta fiind momentul când elevii primesc testul spre rezolvare. 
În timp ce elevii rezolvă testul, rezultatele se pot vedea în secțiunea ,,rapoarte’’. La finalizarea testului se 
apasă butonul de finalizare. 

Alte secțiuni ale aplicației Quizzez, sunt următoarele, aceasta conținând, de asemenea, o bază de date 
cu milioane de teste create de profesori: secţiunea ,,Caută un chestionar” permite căutarea unui anumit tip 
de test din biblioteca aplicaţiei; secţiunea ,,Colecție” permite gruparea testelor în colecţii în funcţie de 
diferite criterii (clasă, nivel, unitate de învăţare); secţiunea ,,Chestionarele mele” conţine toate testele create 
de utilizator; secţiunea ,,Rapoarte” conţine rezultatele testului ─ acestea pot fi printate în mod direct, 
accesând butonul pentru imprimare sau pot fi descărcate într-un fişier Excel și trimise prin email tuturor 
părinţilor.  

În concluzie, integrarea resurselor TIC în activitatea educaţională, in special a aplicatiei Quizzez, are 
un puternic impact asupra strategiilor didactice şi a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu 
sunt posibile cu ajutorul metodelor şi a mijloacelor tradiţionale. Actul învăţării devine așadar consecința 
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interacțiunii elevului cu cel care conduce învăţarea, cu laptopul, cu telefonul mobil, cu sursele de informare 
accesibile: Internet, medii de învăţare colaborative on-line etc.  

Practica pedagogică, așa cum evidențiaza numeroși autori relevă următorele avantaje ale integrarii 
TIC în procesul instructive-educativ: stimularea capacităţii de învăţare ale elevilor în acord cu cerințele 
societății moderne; utilizarea ulterioară a competențelor dobândite; individualizarea învăţării şi 
eficientizarea însușirii cunoștințelor prin aprecieri imediate ale răspunsurilor elevilor; promovarea învăţării 
interdisciplinare, interactive, centrate pe elev, folosind metode euristice; dezvoltarea creativităţii elevilor 
prin intermediul software-ului educaţional specific; reducerea timpului de învăţare și ridicarea calităţii 
învăţării; creşterea interesului şi a motivaţiei educabililor; asigurarea accesului la informaţie; crearea unor 
reprezentări interactive; asigurarea suportului tactic şi strategic al procesului educaţional; diagnoza şi 
corecţia erorilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERINŢE: 
* Achimaş-Cădariu, A. "Ghid practic pentru educaţie la distanţă". Bucureşti: Alternative, 1998,  
* Brut, Mihaela, 2005, Instrumente pentru E-Learning, Ghidul informatic al profesorului modern, 

Iasi, Polirom  
* Cucos, C., 2006, Informatizarea in educatie: aspecte ale virtualizarii formarii, Iasi, Polirom.  
* Gliga, Lucia, E. Noveanu, 2002, Tehnologia informatiei si comunicatiei, Ghid pentru formatori si 

cadre didactice, Bucuresti, MedC.  
* Holotescu, Carmen, 2004, Ghid eLearning, Timisoara, Solness.  
* Istrate, O., 2000, Educatia la distanta. Proiectarea materialelor, Botosani, Agata.  
* Jalobeanu, M., 2001, WWW in invatamant. Instruirea prin Internet. Cum publicam si cum cautam 

pe Web?, Cluj, Editura Casei Corpului Didactic.  
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EVALUAREA UTILIZAND SOFTURILE DE TESTARE ȘI EVALUARE 

 
POPESCU NATALIA LIVIA,  

LICEUL TEHNOLOGIC ”TRANSILVANIA” DEVA 
 
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 aceasta 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. 

• 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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EVALUAREA ONLINE 

 
POPESCU NINA IULIANA – PROF. INV. PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANȚA 
 
Utilizarea instrumentelor didactice de tehnologia informațiilor și comunicațiilor nu are o importanță 

primordială pentru îmbunătățirea rezultatelor educației. Eficiența pedagogiilor bazate pe tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor depinde în mare măsură de modul în care noua tehnologie este implementată 
în sala de clasă. 

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. 

Profesorul 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. 

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

Pentru eficientizarea activității cadrului didactic, este un instrument care poate fi folosit în învățare - 
Quizizz dar totodată, relevant și în procesul de evaluare a cunoștințelor elevilor. Quizizz este un instrument 
de învățare care ajută fiecare elev să 66 se bucure de realizările lui. Profesorii includ Quizizz în instruire și 
evaluare pentru a sprijini elevii. Este foarte simplu de învățat și complet gratuit. La fel, Quizziz permite 
efectuarea evaluărilor de formare în mod aleatoriu într-un mod distractiv și angajator pentru elevii de toate 
vârstele. 

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. 

Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activități interactive, care sunt 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. Materialele se pot personaliza cu 
ușurință pentru a se potrivi cu clasa și stilul de predare al fiecăruia. 

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. 

Digitalizarea are o serie de avantaje fiind mult mai flexibilă, elevii pot să învețe din locuri diferite, în 
moduri diferite, în intervale de timp diferite. 

Apar însă și aspectele negative ale folosirii în exces a acestor mijloace. În unele situaţii, examinarea 
nu poate fi foarte obiectivă. Unele proiecte sau chiar examene pot fi realizate sau influenţate de terţe 
persoane. Disciplinele practice sunt aproape imposibil de însușit de către elevi. Spațiul și mijloacele 
utilizate îi poate distrage cu ușurință de la sarcinile de lucru. Un rol la fel de important precum cel al 
dascălului îl are şi părintele. Actul educaţional nu poate fi realizat în acest timp fără un aport semnificativ 
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din partea părinţilor. La învăţarea de acasă dispar o serie de motivaţii extrinseci (competiţia, colaborarea, 
joaca etc.) pe baza cărora funcţiona până atunci elevul; acesta este supus unor schimbări emoţionale prin 
izolarea și necunoscutul care tind să îl deprime; se adaugă lipsa competenţelor necesare învăţării la distanţă, 
copiii nefiind obișnuiţi să înveţe singuri. Toate acestea sunt bariere în calea actului educaţional. Educaţia 
nu are în vedere în primul rând acumularea de cunoștinţe, ci mai degrabă formarea unui sistem de gândire 
și vieţuire, care se poate realiza doar prin relaţie, model și îndrumare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Calvani A., Fini A., Ranieri M. (2011), Valutare la competenza digitale, Trento, Erickson. 
* Fielder A., Gardner W., Nairn A., Pitt P., Fair game? Assessing commercial activity on children’s 

favourite websites and online environments, National Consumer Council and Childnet International, 
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* Digital Competence Assessment: www.digitalcompetence.org 
* Media and Information literacy and Intercultural Dialogue: www.milidweek.com 
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METODE DE EVALUARE ONLINE LA NIVEL LICEAL 

 
 PROF. POPINA NICOLETA 

 LICEUL TEHNOLOGIC,,LAZAR EDELEANU” PLOIEȘTI 
 
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). 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 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;quizz-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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROFESOR, POPOVICI DĂNUȚ IONEL 
 
1.Hărţile conceptuale  
 „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) 

 „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).  

Deşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii, hărţile conceptuale (introduse şi descrise de J. 
Novak în 1977) reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele 
pe care le deţin elevii, ci, mult mai important, relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte, 
cunoştinţe internalizate în procesul învăţării, modul în care îşi construiesc structurile cognitive, asociind şi 
integrând cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare.  

Realizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape :  
1. Elaborarea listei de concepte (idei) şi identificarea exemplelor. 
2. Transcrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie.  
3. Se plasează pe o coală de flip-chart mai întâi conceptele, organizându-le adecvat în funcţie de tipul 

de hartă conceptuală ce va fi realizată. 
4. Dacă este cazul, se pot identifica şi adăuga şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţelegerea sau 

de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale. 
5. Se marchează prin săgeţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare/derivare/coordonare stabilite 

între concepte/idei. Dispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii conceptuale. 
6. Se notează pe săgeţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre 

concepte.  
7. Se plasează pe hartă şi exemplele identificate, sub conceptele pe care le ilustrează, marcându-se 

această conexiune printr-un cuvânt de genul: exemplu.  
8. Se copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie, plasând conceptele şi exemplele aferente 

acestora în interiorul unei figuri geometrice (se aleg figuri geometrice diferite pentru concepte şi exemple).  
Principalele avantaje ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor cognitive ale 

elevilor, cu accent pe relaţiile stabilite între concepte, idei etc.; determină elevii să practice o învăţare activă, 
logică; permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al elevilor şi să îi 
ajute să-şi regleze anumite componente ale acestuia; asigură „vizualizarea” relaţiei dintre componenta 
teoretică şi cea practică a pregătirii elevilor; facilitează surprinderea modului în care gândesc elevii, a 
modului în care îşi construiesc demersul cognitiv, permiţând ulterior diferenţierea şi individualizarea 
instruirii; pot fi integrate cu succes în orice strategie de evaluare; pot servi ca premise pentru elaborarea 
unor programe eficiente de ameliorare, recuperare, accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare; 
etc..  

 2. 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: 

922



 „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;  

Consider că aceaste metode sunt cele mai potrivite pentru evaluarea în învățământul on-line, la ciclul 
gimnazial. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR, 
POPOVICI FLAVIA IONELA 

 

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: 
1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar acest tip de 

activitate). 
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 
Consider că este indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte 

următoarea structură: 
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.  
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: 
 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);  
 permite exersarea şi evaluarea ♣ capacităţii de a observa; ♣ 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.. 
În opinia mea, această metodă este cea mai potrivită pentru EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ON-LINE, la ciclul primar. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE DIGITALIZATE 

 
PROF. POPUTE GETA 

LICEUL TEORETIC „DAVID VONIGA” GIROC 
 
 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 SE REALIZEAZA PE MEET si 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. 
În schimb, pentru competenţele de producere a mesajelor scrise avem itemi subiectivi.  

Testele digitale de genul chestionar cu una sau mai multe variante 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 şi eseul pro şi contra. 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. Toate datele sunt digitalizate si urcate pe platforma 
electronica.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 ELECTRONIC, se incarca pe clasa virtuala- classroom, 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PORFIRIU DANIELA DELIA  

 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TULCEA 
 
Se poate spune că din totdeauna activitatea pedagogică a cuprins, alături de acţiuni proprii ei - 

proiectare/anticipare, conducere, procese de instruire şi educaţie - şi acţiuni întreprinse cu scopul de a 
constata efectele produse ca şi modul în care s-a desfăşurat activitatea însăşi. 

Evaluarea este un proces didactic complex, integral, 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; 
Rolul acţiunilor evaluative îl constituie cunoaşterea efectelor acţiunii desfăşurate, pentru ca pe baza 

informaţiilor obţinute activitatea să poată fi ameliorată şi perfecţionată la timp. 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 astfel o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator. 

Evaluarea intervine în trei momente distincte : la începutul momentului de învăţământ, pe parcursul 
acestuia şi la sfârşitul lui. 

În funcţie de acestea se definesc şi următoarele trei tipuri de evaluare : 
A. Evaluare iniţială; 
B. Evaluare pe parcurs; 
C. Evaluarea finală. 
A. Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 

nivelul de pregătire a copiilor la începutul anului şcolar, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea 
care urmează. 

Evaluarea iniţială în grădiniţă constituie o condiţie pentru reuşita activităţii cu preşcolarii. 
Necesitatea realizării evaluării iniţiale decurge din : 
1. existenţa unor colective eterogene în cadrul grupelor de preşcolari; 
2. asigurarea continuităţii în asimilarea cunoştinţelor şi în formarea unor capacităţi, având în vedere 

că ceea ce urmează a fi învăţat se întemeiază pe ceea ce a fost însuşit; 
3. nevoia de a anticipa un proces de instruire adecvat posibilităţii preşcolarilor; 
4. sugerează modalitatea de predare-învăţare a noului conţinut 
În programul „Step by Step” evaluarea prezintă un proces continuu, realizat prin mai multe procedee 

şi fără a avea ca finalitate ierarhizarea copiilor din grupă. Este o evaluare care urmăreşte progresul copilului 
faţă de el însuşi şi reprezintă descrierea achiziţiilor realizate de acesta în mod continuu şi a capacităţii sale 
de a opera cu aceste achiziţii. Ea realizează surprinderea dezvoltării unui anumit copil în toate aspectele 
personalităţii sale, considerate ca fiind supuse influenţei educaţiei, a procesului şi nu a produsului. 

Evaluarea este un mijloc de a obţine informaţii şi de a folosi acele informaţii pentru a aprecia 
progresul copilului şi pentru a ghida educatorul în elaborarea planificării. 

Evaluarea continuă ce are loc în cadru activităţilor la grupă poate asigura o imagine clară, corectă şi 
reprezentativă a capacităţilor şi progresului copilului. Ea contribuie şi la identificarea copiilor cu nevoi 
speciale şi care ar putea solicita sprijin ori intervenţii suplimentare. 

Evaluarea este un proces de observare, înregistrare şi documentare a muncii pe care o fac copiii şi a 
felului în care o fac. Ea trebuie să servească drept bază deciziilor legate de educaţie care afectează copilul. 

Adoptarea unei noi perspective în educaţie în cadrul căreia copiii sunt implicaţi activi în procesul 
învăţării a încurajat o nouă viziune asupra evaluării. 

Evaluarea autentică reflectă experienţele adevărate şi demne de reţinut din procesul învăţării care pot 
fi documentate prin : observaţii, consemnarea întâmplărilor, jurnale, caiete de observaţii, mostre de lucru 
propriu-zise, discuţii, fişe ale copiilor, rezultatele obţinute în îndeplinirea unor sarcini. 
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Noile tehnici de evaluare sunt permanente, cumulative, folosesc un cadru deschis, se adaptează la 
diferite contexte, se bazează pe criterii şi nu pe norme şi-l implică pe copil în procesul învăţării. 

Evaluarea autentică trebuie : 
• să valorifice punctele forte ale fiecărui copil în loc să-i detecteze erorile; 
• să influenţeze predarea, indicând ce şi cum trebuie predat; 
• să reprezinte o componentă permanentă a procesului de instruire ; 
• să fie multidimensională, axată atât asupra dezvoltării sociale şi afective a copilului, cât şi asupra 

celei cognitive ; 
• să includă rezultatele colaborării active dintre părinţi şi educatori, precum şi dintre educatori şi 

copii; 
• să promoveze un învăţământ optimal care să asigure succesul pentru toţi copiii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 DE CE AVEM NEVOIE DE EVALUARE ?  
 

PROF. ÎNV. PREȘC. POSZERT MÓNIKA  
LICEUL TEORETIC” HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA 

 
 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 a 
învăța. 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 este un factor social-cultural foarte complex, care cade atât 
în responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent de nivelul de studii. Evaluarea… Să 
predai e simplu ,dacă îți place ce faci. Poate fi o meserie. 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. 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 (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; și 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;  
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• 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.  
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. 
Platforma Zoom putem folosi 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. 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. 

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: 
• 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, 

2011https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-
instructiv-educativ1.pdf  

930

https://zoom.us/
https://www.skype.com/ro/
https://classroom.google.com/u/0/
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


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  

 ONLINE 
 

PROF. PREDA ALINCUȚA VOICHIȚA,  
C.N.,,ANDREI MUREȘANU”  

 
1. Proiectul - reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 

profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008). 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: 
1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar acest tip de 

activitate). 
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 
Este indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte următoarea 

structură (adaptare după Stoica, 2001): 
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.  
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: 
 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);  
 permite exersarea şi evaluarea capacităţii de a observa; 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.. 
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Limite ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare: 
 apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile elaborării în grup a proiectelor);  
minimalizarea rolului profesorului etc.. 
5. Portofoliul - e „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). 

 „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). 

 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). 

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): 
 „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 : 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; 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..  

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoş, C.. ( 2008). Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Editura Polirom. 
2. Radu, I.T.. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: E.D.P. 
3. Stoica, A. (coord.). (2001). Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori. Bucureşti: 

Editura ProGnosis. 

932



 
 EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. PREDA LUCIANA 

 GRĂDINIȚA P.N. DUD, JUDEȚUL ARAD 
 
 Utilizarea calculatorului în procesul de învățâmânt devine din ce în ce mai importantă (chiar 

indispensabilă) din două motive: are loc o informatizare a societății; mediile de instruire bazate pe 
informatică oferă un puternic potențial educativ. Achiziționează în acest sens pe calea „educației pentru 
tehnologie și progres”, „ca răspuns al sistemului educațional la un imperativ al lumii contemporane”. 

 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 online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată prin oricare din cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și 
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 să nu 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. 

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. 

 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. Copiii au 
beneficiat de mai mult timp petrecut cu părinții, au acumulat noi informații în domeniul IT, învățând să 
utilizeze un instrument digital (telefonul/tableta) în scop educativ, au avut posibilitatea să învețe lucruri 
noi, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic. 
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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/


 Produsele 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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 METODE DE EVALUARE ONLINE IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

 
 ÎNV. SIMONA PREDA,  

ȘC.PRIMARĂ GALICEA, JUD. VÂLCEA 
 
 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. 

Autor: Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 
Predarea și evaluarea online a elevilor au fost introduse de Ministerul Educației în fișa-cadru a 

postului pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, potrivit unui ordin publicat marți în 
Monitorul Oficial. 
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 Adaptarea strategiilor de predare-învățare-evaluare la specificul activității online. De exemplu, 
recomandăm platforma unică de învățare la nivelul școlii. Foarte multe școli au platformă unică, dar 
recomandăm extinderea acesteia cu funcții multiple, ca stocarea portofoliului elevului, utilizarea unui 
singur Google Classroom“, a precizat Barcari. 

 Potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial nr. 413 din 19 mai 2020, în fișa de evaluare în 
vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar 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; 
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. 
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ACEEAŞI MÃRIE…CU PÃLÃRIE PREA LARGÃ 

 
PROF. PRICOP ELENA CLAUDIA,  

LICEUL DE MARINA CONSTANTA 
 
 In ultimele 10 zile, noi cei care predam o disciplina“de examen” vuim. Caci ministerul doar ce ne-a 

anuntat ca tezele s-au anulat, daaar!... va exista o evaluare sumativa. Sarmana teza…ce-a ajuns…copiii-s 
bucurosi, noi “profii” stim ca si “materia” e la fel, si conceputul subiectelor, si corectatul…ba unde mai pui 
ca toate lucrarile, cel mai probabil, le vom primi pe platforma educationala pe care lucram. Aceeasi 
platforma care pe unii, deopotriva copii si adulti, ii incurca. Sunt copii care pre-pandemie nu conteneau cu 
jocurile, acum orele online sunt o adevarata corvoada. Si vin parintii tare din urma..”scoala nu e atractiva!”.  

 Vreau sa cred ca in secolul al XXI-lea doar daca nu vrei, nu gasesti metode de evaluare online 
“altfel”. Plecand de la banalele teste ce contin întrebările cu alegere multiplă, concepute cu Google Forms 
sau orice alt instrument ajutator, evaluarea online poate fi facuta folosind: 

• teme colaborative; 
• dezbateri; 
• portofolii; 
• revizuiri; 
• examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate) 
• teme scrise; 
• participarea la discuţii online; 
• eseuri; 
• publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
• quiz-uri şi întrebări online; 
• activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
Utilizarea diverselor instrumente de evaluare online poate aduce beneficii care pot fi : 
• evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
• furnizarea de feedback imediat 
• 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. 
Dupa 8 luni in care invatamantul s-a mutat in online cu mici intermitente in care ne-am vazut elevii 

“live”, concluziile mele sunt: 
• in ciuda folosirii Microsoft Teams, Quizizz, Wordwall, Quizlet, LearningApps, Hot Potatoes, 

Kahoot, Storybird si a multor altora carora le-am pierdut sirul, exista elevi care nu considera invatatul in 
trend 

• orice activitate desfasurata online necesită un volum mare de timp și materiale 
didactice 
• spre deosebire de evaluarea clasică, metodele interactive din mediul online sunt variate, deseori 

mai apropiate vizual de jocurile cu care elevii sunt obișnuiți și îi ajută să reţină mai uşor informaţiile 
explorând atât memoria vizuală, cât și pe cea auditivă 

• exista 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. 
• pentru un sistem de invatamant bazat pe traditional, schimbarea radicala produsa in acest an ar 

trebui sa fie una benefica, un impuls spre modernism, desi prea brusc pentru unii 
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 cat si a cadrelor didactice. 
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METODE SI TEHNICI APLICATE IN REALIZAREA INVAŢARII SI 

EVALUARII ONLINE 
 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: PRICOP GEORGETA 

 G.P.P. NR. 3 PAŞCANI, IAŞI 
 
 La sfârşitul grădiniţei toţi preşcolarii au nevoie să deţină un pachet multifuncţional de competenţe 

cheie,cunoştinţe,abilităţi și atitudini necesare pentru integrarea cu succes în următoarea etapă, dar şi pentru 
împlinirea şi dezvoltarea personală. Utilizarea tehnologiei în grădiniţă şi cursurile de perfecţionare efectuate 
în cursul anilor anteriori,au fost un prim pas care m-a ajutat şi în derularea activităţilor online. În timpul 
activităţilor din grădiniţă de foarte multe ori am folosit tehnologia care mi-a salvat timp şi energie captând 
mai uşor atenţia preşcolarilor. Mereu am urmărit valenţele pedagogice ale acestor instrumente 
digitale(gradul de interacţiune,de comunicare,de colaborare)şi bineînţeles dezvoltarea competenţelor 
prevăzute în Curriculumul pentru educaţie timpurie.Astfel copiii au beneficiat de un mediu de învăţare mai 
plăcut,dar în cazul învăţării online aceştia au nevoie de ajutorul părinţilor sau a fraţilor mai mari.Pentru a 
putea facilita învăţarea online şi a susţine grădiniţa de acasă voi prezenta câteva dintre aplicaţiile şi 
instrumentele digitale accesibile pentru învăţământului preşcolar. 

 CONFERINŢELE ONLINE 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 online cea mai utilizată de către cadrele din învăţământul preşcolar. Se creează conturi 
gratuite pentru educatoare (contul grădiniţei nu are limită de timp). Preșcolarilor și părinților acestora le 
trimitem link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări pe ecran. 
Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio. 

 HĂRŢI DIGITALE- printre cele mai cunoscute 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 
identificarea 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. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet şi 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.  

 JOCURI ONLINE– sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice deoarece 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 bucăţi).  

 CREATOARE ONLINE- 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 online cu ajutorul căruia putem edita imagini,crea colaje de fotografii, afişe în 
format digital etc. Este foarte uşor de utilizat şi accesibilă vârstei. 

 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.  

 JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor online. 
Dintre instrumentele recomandate putem utiliza: Worldwall sau Learningapps. 
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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: Puzzle, Anagrame, Adevărat sau Fals, 
Spânzurătoarea, Deschide cutia,etc).Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită 
elementelor ludice inserate. 

Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut. Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle , 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 invităm pe copii ; se pot face si sondaje pentru a măsura feed-back-
ul). 

 APLICAŢII 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 online 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. Putem 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 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, 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. 

 În contextele online implicarea este absolut esențială iar aceste instrumente tehnologice trebuie să 
creeze o interacțiune umană profundă și semnificativă de aceea vă încurajăm să explorați și să ajutați copiii 
să facă același lucru. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care copiii/oamenii îl vor folosi 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Curriculum pentru educaţie timpurie OMEN4694/02.08.2019;  
* Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7ani, UNICEF, 

2008  
* 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 
* Cucoş, Constantin - „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
* Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP. 
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EVALUAREA PENTRU INVAȚARE 

 
PROF. PROTOPOPESCU FLORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” 
DOMNESTI/ARGES 

 
Evaluarea pentru învățare constă în utilizarea evaluării mai ales pentru îmbunătățirea învățării, și mai 

puțin pentru măsurarea acesteia. Testarea poate fi o tehnică de învățare foarte eficientă: sute de experimente 
psihologice au demonstrat că testele, chiar și când nu sunt notate, îmbunătățesc învățarea. Ele reprezintă un 
bun antrenament pentru memorie, conducând la îmbunătățirea învățării pe termen lung. 

O evaluare este formativă în măsura în care datele extrase din evaluare sunt folosite – de profesori, 
de elevi sau de alți actori – pentru a lua decizii mai bune privind pașii următori. 

Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și 
a interacțiunii în mediul online. 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? 

Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totuși, soluția propusă de către 
cei de la Google și pentru care școala noastră a optat, 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. 

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. 
Se poate evalua prin: 
 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
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 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/experts/formative-assessment-

learning.htm 
*https://www.paginadepsihologie.ro/4-plusuri-ale-evaluarii-digitale-in-vremuri-noi-apar-si-tipuri-

noi-de-evaluare/ 
*https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
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EVALUAREA LA PREȘCOLARI 

 
PROF. PRUNĂ MIOARA, 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7, 
DROBETA TURNU SEVERIN, 

MEHEDINȚI 
 
 „Orice cunoştinţă oricât de abstractă ar fi, o putem utiliza la orice vârstă cu condiţia de a o traduce 

în limbajul gândirii copilului.” (J.S . BRUNER)  
 Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 

obiectivă de punere în evidenţă a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare , cât 
şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 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. 
Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate 
anterior. Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă în 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 schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 
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. Evaluarea va 
sluji mai bine obiectivele procesului de învăţământ, dacă va fi integrată în acest proces şi nu se va constitui 
printr-o activitate anterioară lui. Trebuie integrată în actele de predare - învăţare conducând la ameliorarea 
și îmbunătățirea lor continuă, deci la îmbunătăţirea performanţelor cu condiţia însă să se respecte anumite 
cerinţe psihopedagogice: • compararea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de 
studiu şi cu cele operaţionale ale fiecărei activităţi.; nu este permis să predai una şi să ceri la evaluare alta; 
• formularea unui număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale din 
materia predată; evaluarea nu este relevantă când constată că un copil ştie bine sau foarte bine doar 1-2 
subiecte din materialul supus evaluării; • evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, 
dimpotrivă să-i stimuleze să înveţe mai bine.Ca să îndeplinească această cerinţă, evaluarea trebuie 
concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină comună firească şi nu ca o sancţiune, ca o sperietoare. În 
funcţie de specificul vârstei preșcolare 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 intr-un protocol de observaţie – o fişe 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 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.  
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*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 
performanţelor în învăţare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite. Ele au câteva 
caracteristici: 1.sunt formate dintr-un grupaj de întrebări,sarcini (itemi) care acoperă o parte a programei; 
2.în structura lor vor fi evitate formulările generale; 3.sunt mijloace care se utilizează pentru verificări 
periodice; 4.asigură condiţii asemănătoare de verificare pentru toţi copiii; 5.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 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. Un concept educațional numit PLANUL 
DALTON creat de Helen Parkhurst, influențat de marii gânditori ai educației Maria Montessori și John 
Dewey are la bază cele mai bune condiții posibile pentru dezvoltarea personală, intelectuală și socială a 
preșcolarilor, favorizând evaluarea în perechi a copiilor. Scopul acestui concept este promovarea 
independenței, liberei independenței și a încrederii în sine. Acest concept a fost elaborat în conformitate cu 
prevederile programei pentru învățământul preșcolar.  

Obiective: • Adaptarea/individualizarea activităților la nevoile, interesele și abilitățile fiecărui 
preșcolar; • Promovarea independenței și siguranței de acțiune; • Îmbunătățirea abilităților sociale; • 
Formarea și dezvoltarea sentimentului de responsabilitate față de alții. Rezultatele vizibile la preșcolari: • 
sunt motivați să rezolve sarcinile de joc și învățare; • devin responsabili pentru propriile acțiuni și decizii; 
• sunt capabili să-și gestioneze în mod corect timpul; • învață să colaboreze și coopereze cu ceilalți 
covârsnici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
• Cula, L., (coord.), (2009), Aplicarea noului curriculum pentru o educaţie timpurie – o provocare?, 

Ed. Diana, Piteşti;  
• Gherghina, Dumitru şi alt.(2007), Metodica activităţilor instructive-educative în învăţământul 
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INSTRUMENTE WEB 2.0 UTILIZATE IN ACTIVITATEA DIDACTICA 

 
PROF. INV.PRIMAR PRUTEANU LUMINITA 

ŞCOALA GIMNAZIALӐ,,ŞTEFAN CEL MARE ’’  
COM. ŞTEFAN CEL MARE  

JUD. VASLUI 
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. 
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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. 

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. 
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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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. PUIA MARIANA 

 
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). 

 Dacă pentru celelalte ramuri ale învățământului pot fi mai lesne implementate metodele de evaluare 
online,pentru educația timpurie,acestea trebuiesc adaptate și prelucrate pentru a corespunde nivelului de 
vârstă a celor evaluați. 

 Dintre metode pot fi folosite cu succes următoarele: 
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. 

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) 

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

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,ceearea de 
puzzel-uri). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

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),ceea ce la preșcolari se 
poate realiza mai lent. Lucrul în afara unității de învățământ, departe de profesori şi colegi, înseamnă că ei 
trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online,ăn acest caz o mare 
parte dintre aceste responsabilități trebuiesc asumate de către părinți. În plus, există percepţia conform căreia 
aceștia 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-
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şi administreze propria înăţare 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. 

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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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE COMUNICAŢIE ÎN PROCESUL DE 

EVALUARE 

 

PROF. PUPAZA VASILICA 

LICEUL TEHNOLOGIC HALANGA, MEHEDINTI 
 

Utilizarea platformelor e-learning în procesul de evaluare 

Evaluarea didactică este procesul continuu proiectat să monitorizeze, să îmbunătăţească și să asigure 

învăţarea și să determine nivelul de cunoaștere a cursanţilor în timpul sau la finele unei discipline din 

program.  

Autoevaluarea reprezintă procesul prin care cursantul își măsoară nivelul de acumulare a 

cunoștinţelor, abilităţilor și valorilor ateptate. 

Evaluarea unui site educativ sau suport virtual de învăţare pune mari probleme privind stabilirea 

criteriilor şi a elementelor de referinţă. În cazul evaluării unui produs clasic (un manual), baremele şi 

criteriile de validare sunt deja ştiute. Evaluarea durează câteva luni, după care se stabileşte fiabilitatea şi 

valabilitatea, iar produsul poate circula. În cazul paginilor Web, obiectul de evaluat este instabil, nedefinit. 

Documentul disponibilizat se poate modifica de la o clipă la alta, din direcţii necunoscute. Chiar dacă numai 

autorul ar avea acces, şi acesta poate interveni cu o anumită frecvenţă, uneori neprogramat, neanunţându-i 

operativ pe eventualii beneficiari. În plus, autorul poate instaura noi legături, sugerând deschideri către alte 

zone de informaţii. Totodată, pe o pagină web editată în scop educaţional se pot regăsi şi informaţii 

nespecifice, reclamă, date de identificare a sponsorilor, referinţe inter-instituţionale, informaţii estetice 

implicite etc. 

Calitatea unui produs curricular digital se cere a fi validată pornind de la un set de caracteristici 

determinate în consens cu o serie de criterii.  

Softurile pentru evaluarea cunoștinţelor cursanţilor asigură o modalitate obiectivă de 

evaluare, la un anumit moment, a nivelului de însușire a cunoștinţelor dintr-un anumit domeniu, în 

raport cu obiectivele prestabilite și competenţele așteptate. Aceste softuri de evaluare a cunoștinţelor pot fi 

aplicaţii informatice independente sau pot fi integrate în sistemele informatice de tipul platformelor de e-

Learning. Specificitatea acestor softuri depinde de mai mulţi factori, cum sunt momentul și scopul evaluării, 

tipologia interacţiunii evaluator-cursant (cu feedback imediat sau fără acest feedback). 

Temele de evaluare pe parcurs se prezintă sub forma unui set de întrebări, probleme de rezolvat, 

teste-grilă sau o temă complexă de creaţie (proiect, eseu, comentarii pe un subiect, analiza unui subiect etc.) 

care se referă la un grup de lecţii și activităţi practice și bibliografia indicată. 
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Evaluarea finală se realizează, prin examen scris, oral sau în sistem informatic, prin platforma 

Blackboard pe baza testelor-grilă. Testele-grilă se realizează și se postează în platforma Blackboard de 

către cadrul didactic înainte de data evaluării cursanţilor. Cadrul didactic este singurul responsabil de 

realizarea și postarea testelor-grilă, de numărul și gradul de dificultate al acestora. Testele grilă se concep 

pe baza subiectelor și întrebărilor recapitulative postate în platforma Blackboard cu un număr minim 

prestabilit de zile înaintea evaluării.  

Testele-grilă proiectate de cadrul didactic pot avea oricare din formele posibile pe platforma 

Blackboard: multiple choice, multiple answer, true/false, ordering, matches, fill in. 

Se recomandă utilizarea combinaţiilor de forme și grade de dificultate ale testelor-grilă. 

Tehnologiile online de evaluare se bazează pe tehnici de interacţiune și teste elaborate adecvat de 

instructori. Testele pot fi create folosind mai multe aplicaţii software, unele fiind incluse în platforme e-

learning, altele cu funcţionare de sine stătătoare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
AUTOR: PUPE ALINA DORINA 

 
Evaluarea, o responsabilitate mult prea mare pentru sistemul educational online actual. Atât 

profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3C, caracteristici esențiale ale evaluării: 
să fie continuă, completă și corectă.  

Învățarea la distanță trebuie să include și o modalitate de a oferi un feed-back profesorului. Profesorul 
are nevoie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare, iar elevii au nevoie de o 
evaluare care să reflecte atât înțelegerea cât și nivelul lor de efort. 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesară învățării, oferind un control asupra lacunelor 
de învățare, astfel putând ajusta lecțiile completînd respectivele lacune. Instrumentele de evaluare utilizate 
de profesori pot fi din grupa celor formative sau summative. 

Instrumentele formative sunt cele de tipul chestionarelor, sarcinilor și întrebărilor, discuțiilor, pe care 
profesorul le folosește pentru a ghida sau forma procesul de învățare al elevilor săi. 

Instrumentele summative sunt cele din categoria eseurilor, referatelor, testelor finale applicate la 
sfârșit de lecție, capitol, semestru, an școlar, etc. 

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. 

In continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

-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).-Hartă conceptuală ierarhică -
Presupune reprezentarea grafică a informaţiilor, în funcţie de importanţa acestora, stabilindu-se relaţii de 
supraordonare/subordonare şi coordonare. Se obţine o clasificare a conceptelor, redată astfel: 

 
– 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 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. 

-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 
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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I.T.Radu 2000 Evaluarea în procesul didactic, București, E.D.P. 
* Oprea 2006-Strategii didactice interactive, Bucuraști, E.D.P. 
* Elena Joiță 2007-Doctrine pedagogice- București, E.D.P. 
* www.quizizz.com 
* www.wardwall.net/ro 
* www.clsassroom.ro 
* www.kakoot.ro 
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A FI PROFESOR ÎN VREMEA PANDEMIEI. 

-METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

PROFESOR: PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 
DISCIPLINA: EDUCAȚIE PLASTICĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE 
ALEXANDRIA, TELEORMAN 

 
A fi profesor în vremea pandemiei reprezintă provocarea secolului XXI! Cum dealtfel, și a fi 

elev în acest context este tot o provocare! 
Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
1. Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
2. În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
3. Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
4. Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
5. Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
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 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: 
1. metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
2. metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Pornind de la etapele și formele evaluării în general, aplicabile în învățarea în sistemul clasic de 

învățământ, cel de tip față în față cu elevii, voi face aprecieri și în particularitatea materiei mele, educația 
vizual-plastică, această materie punând în aplicare directă, practică, cunoștințele dobândite prin predarea la 
clasă. 

Provocarea cea mai mare a fost atunci când a început pandemia, deoarece mentalitatea tuturor celor 
trei factori educaționali, elevi-părinți-profesori, era ca elevii să stea cât mai departe de tehnologia modernă, 
aici incluzând telefoane mobile, calculatoare, laptopuri, tablete considerându-se nocive prin efectul 
radiațiilor de tot felul asupra mai multor organe vitale, ducându-se chiar o politică la nivel național în acest 
sens, părinții fiind cooptați de către cadrele didactice pentru a se interzice utilizarea lor în spațiul școlii prin 
implementarea unui regulament de ordine interioară prin care li se interzicea să vină la școală cu acestea. 
Dacă veneau totuși cu ele, erau strânse și depozitate până la sfârșitul programului școlar. În metodele 
moderne de învățare, profesorul folosea calculatorul în anumite situații, tabla inteligentă, ca o metodă rapidă 
de prezentare a unor materiale care puteau fi explicate frontal cu clasa, iar informațiile însoțite de imagini 
sugestive ajungeau rapid în memoria vizuală a elevilor, apoi corelau cu explicațiile profesorului, astfel încât 
se eficientiza învățarea și era și un mod plăcut de a atrage elevii într-o discuție cu rol educativ-
formativ/informativ și ajungeau la judecăți de valoare. Lecția de acest tip interactiv era preferată de elevi 
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și eficientă. În plus, timpul alocat era mai mic decât cel în care se foloseau metode tradiționale de predare-
evaluare. 

Am făcut aceste precizări deoarece este o diferență mare între aceste metode folosite anterior 
pandemiei și cele perioadei din timpul pandemiei. Așadar, până s-au pus la punct platformele de învățare 
de tip online nici nu s-a pus problema unei evaluări reale, concrete! În altă ordine de idei, când platforma a 
fost gata, a fost o perioadă mai dificilă a noastră, a profesorilor, deoarece nu mai lucrasem cu așa ceva, iar 
pașii de lucru cu platforma ne-au pus în dificultate din dublă perspectivă: nu aveam mijloace specifice pe 
care să ne conectăm, nici cunoștințe temeinice în acest scenariu online. Totul era nou. Fiind învățați cu 
perfecționările și având capacitatea de a învăța ca o deprindere, deși a fost greu începutul, ne-am adaptat 
din mers, din dorința de a fi alături de elevi și de a comunica cu ei, de a transmite cunoștințe, emoții, de a 
evalua chiar dacă acest început a fost destul de ,,timid” 

Trecând de acest blocaj, fiecare ne-am adaptat metodele de predare, dar, mai ales de evaluare. 
Predarea se face empatic, eforturile noastre sunt răsplătite de interacțiunea cu elevii, de felul în care 
asimilează informațiile în timpul orei, dar și de modalitatea în care operează cu ele în timpul orei, concret. 
Evaluare sub observare concretă, directă, prin participarea la oră. Fiind o materie practică, elevii lucrează 
sub atenta mea observare urmând pașii de lucru. Practic, evaluarea finală este doar o formalitate. Este doar 
momentul când se apreciază și se notează munca parcursă în decursul mai multor ore/etape de lucru.  

Voi încheia optimist, totul va fi bine!  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR - PUȘCAȘU MIRELA-SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA TG. TROTUȘ 
 
 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. Având un rol important în îmbunătățirea activităţilor de orice tip, evaluarea este prezentă în 
orice domeniu de activitate umană. Sistemul de învăţământ este o componentă de maximă importanţă 
socială, domeniu în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund 
îndreptățit. Evaluarea nu este un scop în sine; 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. 

 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 fiindu-le 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. 

 În secolul XXI, pentru ca elevii să fie capabili să rezolve cu succes sarcini în mediul lor de viaţă, 
şcoala trebuie să le furnizeze mai mult decât deprinderile şi capacităţile de bază. Trebuie să le dezvolte 
competenţe specifice secolului în care trăiesc, cum ar fi: gândire critică, rezolvare de probleme, colaborare, 
folosirea tehnologiei, autonomie în învăţare şi comunicare. Puterea tehnologiei informaţiei vine să 
stimuleze imaginaţia elevilor şi să le faciliteze transferul achiziţiilor învăţării în viaţa de zi cu zi. Profesorii 
devin mai mult decât simpli instructori, ei facilitează procesul de învăţare, proiectează, implementează și 
evaluează lecţiile pe care le susţin, realizând designul instruirii. Ioan Nicola vorbea încă din 1980 despre 
posibilitatea 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”. „Mașinile” despre care se vorbea, cu patru decenii în urmă, sunt astăzi la îndemâna tuturor - 
computere, tablete, telefoane, conectate sau nu la Internet, iar evaluarea cu sprijinul acestor tehnologii 
reprezintă direcția de modernizare spre care se îndreaptă învățământul. Aplicațiile on-line devin tot mai 
populare, fiind favorizate de accesul facil la Internet al școlilor, al cadrelor didactice și al 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. 

 Divese aplicații on-line, concepute pentru a ușura activitatea profesională în diferite domenii, pentru 
socializare sau petrecerea timpului liber, se pot dovedi instrumente utile pentru profesorii de toate 
specialitățile. 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 Cum ar fi 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. Aceasta 
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 
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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 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. 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, 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. 

 Alte 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. 
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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. 

 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. 

 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 aplicație folositoare atât cadrelor didactice cât și elevilor, la clasele primare și gimnaziu, în 
procesul de evaluare și autoevaluare este „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 
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posibilitatea dezvoltării perspicacității, atenției distributive, reduce stresul și conduce la evitarea rutinei și 
monotoniei. 

 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: 
autodeterminarea 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. 

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_scol
are_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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE  

 
 PROFESOR INV. PRIMAR PUSTAI NICOLETA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1. ABRAM, JUDEȚUL BIHOR 
 
 Evaluarea în mediul educațional este un proces 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 (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. 

 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. 
 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 să nu se piardă 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. 

Se pot 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. 
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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, 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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DE CE EVALUARE? 

 
PROF. CLAUDIA PUZDREA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ”SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA”,  
SECTOR 6, BUCUREȘTI 

 
Lecţia poate fi definită ca o activitate comună a profesorului (educatorului) cu elevii, pentru realizarea 

unor obiective instructiv-educative determinate, are un conţinut definit, o anume structură şi un timp 
determinat de desfăşurare, presupune utilizarea unor moduri de lucru, a unor metode, procedee şi mijloace 
de învăţământ. (1) 

Ea este o unitate didactică a procesului instructiv-educativ, în oricare din ipostazele acestuia – de a fi 
frontal, pe grupe de elevi sau individual; după alţii este o formă a instruirii planificate care să afecteze 
dezvoltarea elevilor (Gagné, R., 1978). 

Lecţia este un “proiect”/plan optimal de acţiune pe baza unor scopuri operaţionalizate, plecând de la 
analiza resurselor procesului instructiv-educativ (conţinuturi, metode şi mijloace de învăţământ, nivel de 
pregătire a elevilor). Profesorul se autoobligă să nu procedeze la întâmplare (să nu improvizeze), ci mai 
întâi să gândească bine asupra a ceea ce are de realizat, apoi modul în care va acţiona şi va şti dacă a realizat 
ceea ce trebuie făcut, cunoscând că învăţarea presupune anumite mecanisme psihice – cognitive (capacităţi, 
priceperi şi deprinderi intelectuale), afective (diverse reacţii, atitudini) şi psihomotorii (priceperi şi 
deprinderi de a acţiona practic). (2) 

În condiţiile învăţământului modern, lecţia devine ”ceva mai mult decât o formă sau un cadru de 
organizare a instrucţiei, întrucât presupune mecanisme şi legităţi de structurare şi funcţionalitate ce trebuie 
bine cunoscute“. 

Pentru fiecare lecţie, etapele predării rămân aceleaşi, însă se schimbă de fiecare dată “structura şi 
funcţia lor internă“ (E. Surdu, 1996). 

Nu poate fi, însă, uitat un adevăr: construirea lecţiei este o rezultantă a personalităţii profesorului (2). 
 În funcţie de sarcina didactică care trebuie îndeplinită, se disting următoarele tipuri de lecţii: 
- Lecţii de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe 
- Lecţii cu formare de priceperi şi deprinderi 
- Lecţii de apreciere şi verificare a rezultatelor şcolare (de evaluare) 
- Lecţii de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor. 
 
Lecţiile de apreciere şi verificare a rezultatelor şcolare presupun o organizare încă de la începutul 

anului școlar, fiind cuprinse în planificările calendaristice ale fiecărui cadru didactic și anunțate elevilor. 
Metodele de evaluare pot îmbrăca forme orale, scrise sau practice. 

Apare întrebarea ”De ce evaluare?”. De multe ori acest proces induce stres în rândul elevilor. Sarcina 
profesorului este aceea de stabili că instruirea nu poate fi separată de controlul și aprecierea cunoștințelor, 
acest proces fiind cel care orientează predarea viitoare. Evaluarea vine să ateste însușirea unui nivel de 
cunoștințe, prin raportarea la standarde și la descriptori de performanță. Ea poate să arate cât de buni suntem 
sau cât de buni putem fi, care sunt ariile ce necesită îmbunătățire sau care sunt cele de performanță. 

Evaluarea poate îmbrăca forme diferite, în funcție și de context. Cea inițială sau predictivă se face la 
începutul unei etape de instruire prin tehnici curente, în general teste scrise. În perioada actuală, din cauza 
pandemiei, evaluarea inițială a fost și este greu de realizat. Indiferent de scenariul în care școala își 
desfășoară activitatea, profesorul a trebuit să măsoare nivelul cunoștințelor anterioare ale elevilor, pentru 
a-și putea proiecta activitatea actuală. Personal, am optat pentru o evaluare printr-un test online, diferit de 
cel scris, clasic, pe care l-am aplicat mereu. Am ales să creez un test folosind opțiunile Google, însă pe 
parcursul timpului, am apelat și la teste proiectate în Kahoot! sau learning.apps, pentru că elevii au devenit 
mai receptivi la acest gen de teste online. Rezultatele acestora se centralizează mai rapid, prin urmare, se 
mai reduce din timpul de lucru al profesorului asupra interpretării. 

Este indicat se folosească teste cu itemi diferiți (semiobiectivi, obiectivi, de tip pereche, cu alegere 
multiplă, itemi subiectivi.), pentru ca profesorul să poată analiza greșelile tipice, lipsurile în cunoștințele 
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elevilor, răspunsurile inexacte, sau din contră, să aprecieze răspunsurile corecte ori modurile personale ale 
elevilor de rezolvare de probleme. Rezultatele nesatisfăcătoare obţinute la aceste teste impun organizarea 
unor activităţi de completare a lipsurilor observate. 

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 (3): 

 • 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.(3) 
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ONLINE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
 

PROF. POPA ION 
COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA 

 
Moto: ,,Va exista întotdeauna ceva mult mai urgent decât protejarea stării de bine a copiilor: Dar 

niciodată nu va exista ceva mai important’’ (UNICEF) 
Activitățile online sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului în această perioadă 

de pandemie. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare online acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Cum ne organizăm clasele? 
Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe 

platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Acesta e primul pas pentru a 
stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu elevii. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare 
și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita Google for Education, e nevoie ca școala să 
aibă un domeniu și să se înregistreze cu un cont G Suite for Education. Un singur administrator poate crea 
acest cont de unde poate crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel domeniu (de exemplu, 
ioana.mincu@scoalagalati24.ro). 

În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, puteți folosi contul personal de Google pentru a 
împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde puteți centraliza în sub-foldere materiale, pe clase 
sau teme, cu colegii și elevii. Pentru ca elevii să urce teme sau alte fișiere, e nevoie să aibă un cont de Google, 
la rândul lor. Contul de email e destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui să fie cel care creează 
și administrează contul. 

Pentru a fi cât mai eficienți: 
Pentru ciclul primar: 
o Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu 

elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
o Puteți pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care veți organiza întâlnirile 

online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe Zoom, de la 10 
la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

o Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe 
laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

o În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea 
conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are elevul în grijă 
săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. Puteți comunica și telefonic cu elevii și 
chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătați că vă preocupă starea fiecăruia și că 
aveți în continuare așteptări și sarcini clare. Chiar și așa, vor fi mulți copii care rămân izolați, iar profesorii 
iau în calcul deja organizarea unei școli de vară de recuperare pentru aceștia. 

Pentru ciclurile gimnazial sau liceal: 
o E importantă coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, cu sprijinul direcțiunii. În ședințe online, 

puteți planifica activitățile care pot fi susținute online în perioada următoare. 
o Cea mai eficientă metodă pentru a avea o planificare care să sincronizeze activitățile profesorilor 

dintr-o școală și pentru a evita numeroasele grupuri de comunicare, ar fi centralizarea orarului școlii online 
într-un folder, pe Google Drive. Acesta poate fi organizat pentru fiecare clasă în parte, fiecare având 
subfolderul ei denumit 5A, 6B etc., iar separat orarul cu toți profesorii și orele alocate la fiecare clasă, ținut 
într-un document excel. 
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o La final de săptămână, calendarul fiecărei clase poate fi înnoit de către diriginte pentru săptămâna 
următoare, cu instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, completate de către profesorii care își 
planifică lecțiile online. Calendarul poate fi ținut într-un document Word, pe Google Drive, în folderul 
corespunzător clasei. 

Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri de 

resurse: 
O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm pas cu pas cele 

mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative 
unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

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. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de profesori, precum Edmodo, 
EasyClass și ClassDojo. 

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, minimul 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.). 

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu 
metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete 
video, vizitarea de licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a 
competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea 
si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni responsabili, este 
vitală. Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop 
ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
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 METODĂ INTERACTIVĂ DE EVALUARE ȘI AUTOEVALUARE ONLAINE-

UTILIZAREA PLICKERS 
 

 PROF. INV. PRIMAR POPA LILIANA CERASELA 
 
 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 

965

http://plickers.com/


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. 

 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. 

 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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 EVALUAREA ONLINE  

 
 POPA-BONDREA FLORINA 

 LICEUL TEORETIC ” SAMUIL MICU”, SARMAȘU, MUREȘ 
 
 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. 
 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 
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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 – 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. 
 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 

 
POPA - TESILEANU ELENA-LOREDANA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA COCORASTII MISLII  
  

„Elevul nu este o noţiune abstractă ci o realitate vie; el vine la şcoală nu numai cu inteligenţă sa ci cu 
întreaga sa personalitate, cu emoţiile sale, sentimentele sale, interesele sale”, după cum susţinea Alexandru 
Roşca, într-o lucrare a sa.32 

 Evaluarea elevului este un subiect extrem de vast și nu constituie un scop în sine. La disciplina 
geografie evaluarea elevului trebuie să conducă la optimizarea întregii activități de predare - învățare cu 
atât mai mult dacă aceasta se desfășoară în mediul online. O evaluare obiectivă este formativă, situativă și 
dezvoltă procesul de autoevaluare. Activitatea de evaluare este mobilă și de aceea nu trebuie limitată doar 
la o singură metodă sau tehnică, ci să cuprindă metode, tehnici și instrumente cât mai diverse. Dacă, noi 
profesorii de geografie, nu oferim elevilor diversitate, alternative riscăm să creăm rutină, ei se vor conforma 
și atunci nu vom participa la formarea profilului absolventului.  

 Trecerea la formula de învățare online a fost o provocare pentru profesori și elevi care, împreună, au 
descoperit o varietate de instrumente, metode, tehnici de învățare și evaluare utilizând internetul și 
aplicațiile ca resurse.  

 Profesorul de geografie poate face activitatea de evaluare online mai agreabilă și mai adaptată 
elevilor prin utilizarea platformelor educaționale ce integrează metode și tehnici ce oferă un cadru atractiv 
pentru elevi. 

 Dintre metodele și tehnicile de evaluare în învățământul online ce pot fi folosite la orele de geografie 
fac parte următoarele: 

• Google Docs 
Permite profesorului de geografie elaborarea unui test sau a unei fișe de lucru prin importare de 

fișiere, încărcare de imagini, tabele, link-uri. O altă tehnică de evaluare, pe care o putem folosi la orele de 
geografie, este proiectul-poster care se poate realiza cu ajutorul Google Docs. Elevii pot realiza un proiect-
poster despre vulcani. Profesorul le va comunica obiectivele, indicatorii de realizare a acestora, criteriile de 
evaluare (corectitudinea științifică și lingvistică, părerile personale, design-ul) și perioada de timp pe care 
o au la dispoziție pentru realizarea proiectului. La ora de evaluare a proiectelor fiecare elev își prezintă 
propriul proiect-poster iar profesorul va aprecia dacă elevii au respectat cerințele și va acorda punctajul în 
funcție de gradul de realizare a criteriilor de evaluare. 

• Formularul sau chestionarul Google (Google Forms):  
Profesorului de geografie poate să colecteze cu ajutorul Google Forms informații privind achizițiile, 

priceperile și deprinderile elevilor la finalul unui capitol. Formularul se poate administra personalizat 
(adaptat fiecărei clase de elevi) și rezultatele se înregistrează automat pe o foaie de calcul Excel, oferind 
profesorului posibilitatea să verifice rezultatele în timp real pe tot parcursul orei dedicate activității de 
evaluare. Formularul poate conține diferite tipuri de itemi: itemi obiectivi (cu alegere duală, cu alegere 
multiplă, de tip pereche), itemi semiobiectivi (cu răspuns scurt, întrebări structurate) și itemi subiectivi 
(rezolvarea de probleme). Profesorul are posibilitatea să selecteze dacă rezultatul chestionarului să fie 
transmis imediat elevului sau doar după revizuirea răspunsurilor. De asemenea, poate selecta dacă elevul 
poate vedea întrebările la care a răspuns corect sau greșit, cât și punctajul acestora. Dacă se urmărește o 
analiză mai amănunțită a rezultatelor, acestea pot fi introduse într-o nouă foaie de calcul Excel, care va fi 
edită conform obiectivelor evaluării. 

• Desenele Google (Google drawing) 
Cu ajutorul Google drawing profesorul de geografie poate elabora o fișă de evaluare pe care să o 

administreze elevilor la finalul unei lecții. De exemplu, pentru finalul orei, poate crea un item obiectiv de 

32Naroşi, I. L; Rotaru, A; Călugăru, D; Gheorghe, A.; Marcu, C.; Ştefan, E.; Marcu A (2004). Caietul Dirigintelui. Editura 
„Gheorghe Alexandru”, Craiova. 
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tip pereche care solicită asocierea de imagini cu diverse noțiuni prezentate pe parcursul lecției sau se pot 
selecta şi prezenta 3-4 imagini pentru fixarea cunoştinţelor despre un fenomen. 

 Metodele și tehnicile de evaluare în învățământul online oferă profesorilor posibilitatea exersării 
capacităților de selecție, procesare și prelucrare a conținuturilor, de manifestare a creativității și a 
imaginației, iar elevilor le oferă posibilitatea să-și extragă singuri informațiile necesare rezolvării sarcinilor 
propuse, pe baza unui set de reguli. 
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IMPACTUL PREDĂRII ONLINE A ORELOR DE INSTRUMENT ÎN 

LICEELE VOCAȚIONALE 
 

PROF. POPESCU ADINA MARIANA 
LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” TARGOVISTE, DAMBOVIȚA 

 
Muzica este un limbaj universal în toate culturile lumii. Ea se poate evidenția atât prin cântat, dans, 

dar și prin sonoritățile instrumentelor muzicale. Se poate face chiar și terapie prin muzică. O partitură 
destinată copiilor este în mod evident o muzică accesibilă, mai ușor de recunoscut ca mesaj, ca sferă de 
programatism. Este o muzică ușor de abordat și gestionat. 

Organizarea de lecții în mediul online la un liceu vocațional presupune abordarea din mai multe 
perspective, mai ales dacă disciplina predată este un instrument, în speță pianul. Folosirea unor aplicații 
diverse, în funcție de oportunitățile pe care le au elevii și profesorii, contribuie la facilitarea comunicării 
muzicale, apărând necesitatea de dezvoltarea unor deprinderi computerizate. 

Deși în cazul elevilor, aceștia pot utiliza cu ușurință diverse device-uri, ei pot întâmpina uneori 
dificultăți când trebuie să învețe ceva nou. Astfel, în cazul predării pianului online pot apărea diverse 
probleme precum: device-urile folosite au întârzieri și sunetele nu se aud corect; poziționarea acestor 
device-uri trebuie să fie una care să acopere întreaga imagine, atât a elevului în timpul lucrului, cât și a 
instrumentului, de multe ori fiind nevoie de ajutorul părinților, în cazul elevilor de ciclu primar; explicațiile 
online pot fi mai lungi decât în mod obișnuit, pentru o mai bună înțelegere a partiturii, fapt ce poate conduce 
la scăderea interesului elevului. 

Se pot folosi și diverse filmulețe în care sunt reproduse piesele din repertoriu, pentru o mai bună 
interpretare. Un minus al predării online este și faptul că în această perioadă nu au mai fost organizate 
olimpiade, audiții, concursuri, examene de sfârșit de an, toate acestea stimulând competiția și interesul 
pentru studiu individual aprofundat. 

Flexibilitatea, creativitatea, originalitatea de care dă dovadă un cadru didactic stau la baza realizării 
unor activități de succes, chiar și în mediul online, profesorii trebuind să-și adapteze cerințele și modalitățile 
de lucru pentru a reuși să aibă rezultatele așteptate. 

Pe lângă predarea clasică adusă în mediul online, în această perioadă am folosit și Website Chrome 
Music Lab, unde elevii pot experimenta manual diverse aplicații muzicale și instrumente live și pot primi 
feedback, dar și site-ul Music theory net, o platformă cu exerciții variate de diverse grade de dificultate, 
vare permite profesorilor să personalizeze exercițiile propuse în funcție de particularitățile de vârstă și 
individuale ale elevilor. 

Predarea, învățarea, evaluarea online este mult mai dificil de realizat decât dacă orele s-ar fi desfășurat 
în mod fizic la clasă, profesorul putând să corecteze mult mai ușor mișcările mâinilor, digitația. 

Lucrând zilnic, micii interpreți trebuie să acorde importanță pregătirii de specialitate, însușindu-și în 
același timp discipline absolut necesare oricărui viitor muzician precum teoria muzicii, solfegiu, istoria 
muzicii, armonia. Acesta trebuie să învețe să recunoască și să redea cu ușurință intervale, să execute la 
prima vedere fragmente melodice, să își însușească pasaje muzicale în mod rațional. Acest complex de 
probleme constituie garanția reușitei în studiul profund al operelor muzicale, pentru o interpretare 
valoroasă. Micul instrumentist trebuie să urmărească conștient evoluția construcției muzicale pentru a-și 
doza mijloacele de care dispune. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
* Dinicu, D. Gh., Contribuții la arta interpretării muzicale, Editura Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.P.R, București, 1963 
* Homone Alexandra, Rolul aplicațiilor online în organizarea orei de Educație Muzicală, Academia 

Națională de Muzică „Gheorghe Dima“, Cluj-Napoca, 
http://www.tic.edituramediamusica.ro/reviste/2019/2/ICTMF_ISSN_2067-
9408_2019_vol_10_issue_2_pg_no_013-022.pdf (accesat la 04.08.2020) 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA 

DISCIPLINA GEOGRAFIE 
 

PROFESOR: POPESCU CRISTIAN  
ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU DEPARAȚEANU”,  

ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 
 
 În stabilirea evaluării la disciplina geografie am în vedere două dimensiuni. În primul rând accord 

atenție etapei de proiectare și elaborare a testului stabilirea competenţelor specific care urmează să fie 
evaluate, elaborarea obiectivelor de evaluare, alegerea tipului de itemi corelat cu conţinuturile studiate. În 
al doilea rând țin cont de dimensiunile didactice ale procesului și anume: 

evaluarea cunoştinţelor accumulate, evaluarea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor și evaluarea 
capacităţilor intelectuale este corelată cu obiectivele formative. 

 Consider că aceste etape de elaborare a testelor se pot păstra și în format digital utilizând diferite 
instrumente online. Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Pentru evaluarea formativă folosesc testele tip grilă , utilizând platformele Google Forms, Quizizz, deoarece 
acestea au următoarele avantaje permit crearea de întrebari cu multiple răspunsuri, crearea unei grile cu mai 
multe răspunsuri corecte;elevul poate complete un enunț lacunar dar și raspunsuri deschise. Aceste teste se 
corectează automat iar elevii își primesc feedback- ul imediat prin afișarea punctajului. 

 Un alt tip de instrumente de evaluare și cu feedback imediat, cu o interfață atractivă unde putem 
adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului sunt 
aplicațiile Kahoot, Learningapps. Aceste instrumente crează interactivitate , elevii devin activi și își 
îmbunătățesc învățarea. 

 Rolul nostru ca dascăli este să explorăm diferitele moduri prin care aceste instrumente pot permite 
elevilor să-și împărtășească ideile și să le confrunte cu cele ale colegilor lor. Trebuie să ne stabilim 
obiectivul de a îmbunătăți experiența de învățare, de a crește motivația elevilor. Evaluarea este conectată la 
toate schimbările care au loc în societate, deci ea se modernizează. Revigorarea evaluării presupune o 
interconectare în toate aspectele şi modurile specifice ei. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
 PROF. POPESCU ELEONORA –CAMELIA 

 LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRAILOIU TG-JIU  
 
 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 evaluare 
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”. 

 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9  
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* quizlet.com/ 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. POPESCU GABRIEL-VICTOR, 

 LICEUL DE ARTE ,,CONSTANTIN BRAILOIU,,TG -JIU 
  
 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. 

 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
* ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 
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METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. POPESCU GEORGETA  

 ŞCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN GHEORGHITA” 
 PODARI, JUD. DOLJ 

 
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. 

Evaluarea este în responsabilitatea profesorului, iar pentru aceasta, atât profesorul, cât și întreg 
sistemul educațional, trebuie să asigure cele 3C-uri, caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, 
completă și corectă. 

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. 

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. 
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). 

În oricare din metodele 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. 

În literatura românească nu putem identifica o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 
calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. Se spune 
că „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 de învăţământ on-line nu mai avem decât a spera la 
auto-determinarea elevului (evaluatului) de a învăța mai mult.  

Instrumente de e-learning și de comunicare: Aplicația Skype şi platforma Zoom sunt utile pentru 
livrarea conținutului şi organizarea activităților, iar pentru gestionarea claselor se remarcă ca fiind cele mai 
utile, la ora actual, Google Classroom şi Microsoft Team. 

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 sau Zoom, în care elevul (evaluatul) să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

- Probele scrise, după opinia mea, 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 
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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. 

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. 
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 acest sens platformele 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 concluzie putem spune 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”. Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? sau în aceste momente 
grele o facem pentru continuitate. Răspunsul ar fi că 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 ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR POPESCU MIHAELA 

GRĂDINIŢA P.P. NR. 1, BRĂILA 
 
Evaluarea apare ca „proces de apreciere a calităţii sistemului educaţional sau a unei părţi a sitemului 

respectivʺ. Ea are menirea de astabili „dacă sistemul îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are, adică dacă 
obiectivele sistemului sunt realizateʺ (Lindeman Richard, 1979).  

 După cum arată Daniel L. Stufflebeam(1980), în literatura de specialitate sunt acceptate trei 
perspetive principale de definirea evaluării, în funcţie de trei echivalenţe posibile (Cucoş 2008): 

1. evaluare= măsurare; 
2. evaluare= congruenţă; 
3. evaluare= judecare. 
Analizând modalităţile de definire a evaluării anterior enunţate, se constată faptul că fiecare dintre 

acestea se bazează în fapt pe expoatarea unilaterală a câte unei funcţii specifice evaluării didactice. 
O cuprinzătoare trecere în revistă a definiţiilor evaluării didactice existente în spaţiul publicistic de 

factură pedagogică în ţara noastră este realizată de profesorul Marin Manolescu în cartea sa „Teoria şi 
metodologia evaluăriiʺ (2010). Câteva dintre aceste definiţii sunt: 

 Steliana Toma: evaluarea este un proces de măsurare şi apreciere a valorii sistemului de educaţie şi 
învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor şi strategiilor folosite prin 
compararea rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, în vederea luării unor decizii de îmbunătăţire şi 
perfecţionare (Toma, 1994). 

Evaluarea didactică este, în linii generale, un precedeu psihopedagogic complex de stabilire a valorii 
unor procese, comportamente, performanţe de ordin instructiv- educativ prin raportarea acestora la un set 
de criterii prestabilite, cu valoare de etalon ( Stan, 2000). 

Ioan Cerghit: a evalua înseamnă a enunţa o judecată de valoare, în baza unor criterii precis stabilite, 
cu privire la o entitate determinată, în scopil adoptării unei decizii referitoare la ameliorarea sau viitorul 
acestei entităţi (Cerghit, 2008). 

Clasificarea evaluării didactice la nivelul învăţământului preşcolar realizată în funcţie de două criterii 
principale: volumul de informaţii supus evaluării şi momentul de timp când se realizează evaluarea. Din 
punct de vedere al volumului de informaţii supus evaluării diferenţiem intre strategia evaluativă parcelară 
şi strategia evaluativă globală. 

 Strategia evaluativă parcelară se bazează pe verificarea secvenţială de către profesor a unor elemente 
de natură cognitivă sau comportamentală presupuse a fi însuşite de către preşcolar. Evaluarea parcelară are 
rolul de a oferi profesorului informaţii situaţionale imediate referitoare la eficienţa predării şi respectiv, a 
învăţării şi permite acestuia optimizarea permanentă a procesului instructiv- educativ. 

Strategia evaluativă globală are drept scop stabilirea nivelului general de pregătire al preşcolarului la 
unul sau mai multe obiecte de studiu şi se realizează luând în considerare un volum mare de cunoştinţe şi 
deprinderi. 

 Prin prisma momentului de timp când se realizează evaluarea, se face diferenţa între evaluarea 
iniţială, continuă şi finală/sumativă. 

 Strategia evaluativă iniţială permite profesorului stabilirea cu suficientă exactitate, la începutul unei 
etape de instruire, a nivelului de pregătire al preşcolarilor, îşi dovedeşte utilitatea din două puncte de vedere: 
în primul rând, oferă prilejul identificării din start a lacunelor existente în pregătirea preşcolarilor şi a 
măsurilor care permit eliminarea acestora, şi în al doilea rând, se constituie ca punct de reper esenţial pentru 
asigurarea obiectivităţii şi pertinenţei acţiunilor evaluative ulterioare. 

 Strategia evaluativă continuă/formativă se realizează pe parcursul secvenţelor de instruire şi are drept 
obiectiv, pe de o parte, monitorizarea sistematică a progresului şcolar, iar pe de altă parte, reperarea în timp 
util a eventualelor disfuncţionalităţi survenite la nivelul activităţii de predare, fie la cel al învăţării. 
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 Strategia evaluativă finală/ sumativă este pusă în joc la finalul unui stadiu de instruire şi urmăreşte 
constatarea eficienţei acţiunii instructiv- educative întreprinse în acest interval de timp în ansamblul 
său.(Stan, 2000). 

Instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării si evaluarii on-line și în susținerea 
grădiniței de acasă presupun utilizarea tehnologiei de către educatoare/profesori înv. preşcolar 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 necesit ă suportul 
adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). 

Aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea evaluarii on-line și în susținerea 
grădiniței de acasă sunt cele de tip FEED- BACK. 

APLICATIILE FEED-BACK sunt 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.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. 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, precum şi rapoarte 
detaliate despre răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 
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APLICAȚII FOLOSITE IN EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR POPESCU MIRELA 
C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VALCEA 

 
Evaluarea este una dintre componentele esențiale ale procesului instructiv educativ, ea fiind cea care 

ne oferă date despre evoluția elevilor, succesul elevilor, succesul și calitatea lecției etc. 
Aplicațiile pe care le utilizez frecvent în evaluarea online:  
• Google Forms (Formulare Google) mă ajută să creez teste şi formulare de evaluare pentru lecţii. 

Pot crea teste pentru fixarea cunoştinţelor elevilor (inclusiv inserarea de imagini, selecţie şi videoclipuri, 
selecţie de răspunsuri multiple), pot crea teste de evaluare pentru lecţii şi activităţi şcolare (inclusiv analiză 
răspunsuri). 

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.  

Formularele realizate cu ajutorul Google Forms oferă posibilitatea de a realiza teste cu feedback 
pentru fiecare item din test, cu/fără punctaj. În cazul în care doresc un feedback pentru un răspuns corect 
sau incorect se pot seta pentru fiecare în parte mesaje particularizate. Ceea ce este interesant este că 
feedback-ul poate fi un link către o pagină cu informația corectă sau cu rezolvarea completă. 

Această metodă de evaluare prezintă următoarele avantaje: 
 trebuie doar să elaborez itemii pentru test și să editez testul; 
 câștig timp pentru că, de obicei, corectarea testelor se face cu ajutorul calculatorului; 
 notele obținute pot fi trecute în catalog imediat; 
 pot limita timpul de răspuns pentru elevi, iar întrebările să vină aleatoriu. 
• O aplicație utilă pe care o folosesc în cadrul unei lecții pe Zoom sau Google Meet, când 

partajez ecranul, este Mentimeter.  
Cu un cont pe Mentimeter, creez prezentări interactive, la care adaug întrebări cu răspuns închis. 

Spre exemplu, când introduc o temă nouă sau vreau să măsor pe parcursul lecției cât de multe au 
înțeles elevii, includ o întrebare cu mai multe variante de răspuns dintre care doar una este corectă, iar 
rezultatele îmi apar imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, pot corecta informațiile care au 
rămas neclare și îndrepta procesul de învățare. Odată ce creez un sondaj, un Wordcloud (norișor de 
cuvinte creat automat pe baza cuvintelor introduse de elevi), sau un test cu variante de răspuns, se va 
crea automat un cod pe care participanții îl pot introduce accesând menti.com pentru a putea oferi 
răspunsul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc.  
Folosind instrumentul Wordwall, pot crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosesc în cazul 
predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le pot 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 pot distribui elevilor, pe Classroom. 
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• Kahoot! pentru verificarea cunoștințelor și feedback: aceasta este o platformă folosită de 
milioane de profesori din întreaga lume cu ajutorul căreia creez teste interactive, în care elevii răspund 
într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un test, voi putea trimite un cod de acces 
(PIN) elevilor care îl pot accesa din aplicația Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot.com. 
Rezultatele răspunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR POPESCU PAULA 
 
Platformele și aplicațiile disponibile online, oferă 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. 
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 în sarcini de evaluare au la dispoziție: 
– 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. 
–  ASQ – conceperea de teste ce pot fi lucrate la oră sau ca evaluare, cu timp de lucru dat 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker, Menti 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. 

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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INSTRUMENTE ȘI RESURSE PENTRU ȘCOALA ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR POPESCU RODICA 

LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” TARGOVISTE, DAMBOVIȚA 
 
Predarea online, în contextul actual, constituie o provocare atât pentru profesori, cât și pentru părinți 

și elevi. 
Pe de o parte, s-a pus problema, în cazul profesorilor, a utilizării unor platforme adecvate de lucru 

online, accesibile atât cadrelor didactice cât și elevilor, acestea fiind gratuite. În cazul liceului nostru, a fost 
utilizată platforma 24edu, care era funcțională de dinainte de starea de urgență care a impus învățarea 
online, aici regăsindu-se cataloage electronice, unde atât părinții cât și elevii au putut să vizualizeze note, 
absențe, medii semestriale și anuale. Tot pe această platformă, unde elevii liceului erau deja înscriși pe clase 
de către informaticianul școlii, există în meniu și alte opțiuni folosite cu succes de profesorii liceului: fișe 
de evaluare, mesaje, un calendar, un avizier, se pot posta teme pentru elevi, materiale didactice, teste, orarul 
clasei, există și o bibliotecă virtuală. 

Pentru a lucra sincron, platforma a pus la dispoziție un cont Microsoft Teams care asigură o 
colaborare ușoară între elevi și profesori, cât și între profesori și directorul liceului, dacă e să amintim că 
toate consiliile profesorale din această perioadă au fost susținute în sistem videoconferință, utilizând această 
platformă. 

Fiind profesor de învățământ primar la o clasă pregătitoare de la un liceu vocațional, m-am confruntat 
cu lipsa de experiență online a celor mici, aceștia neavând cunoștințe în a utiliza anumite platforme și 
device-uri, ei știind doar să se joace în acest mediu virtual. Mai mult, chiar și unii părinți au avut nevoie de 
consiliere pentru a accesa aceste aplicații. 

A fost nevoie să ne reglăm timpul de lucru, adaptându-ne la programul părinților, pentru ca aceștia 
să-i poată ajuta pe copii să utilizeze aplicațiile folosite. 

Pentru buna înțelegere a unor cunoștințe am pregătit mici filmulețe în care le-am explicat noțiunile 
noi. Am utilizat și aplicația Zoom pentru grupuri mai mici ale clasei (5-6 elevi) și aplicația WhatsApp 
pentru explicații individuale, din fericire toți elevii având device-urile necesare pe care să lucreze. 

Predarea online nu se poate realiza cu succes la toate disciplinele din ariile curriculare și nici la toate 
conținuturile din cadrul unei singure discipline, de aceea consider că această perioadă este un pas important 
în direcția digitalizării, dar monitorizarea directă a activității școlare rămâne baza educației. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVǺȚǺMȂNTUL ONLINE 

 
 POPESCU ROXANA GEORGIANA 

 PROF. LB. FRANCEZA , ȘCOALA GIMNAZIALǺ, COM SCORȚENI 
 
Anul acesta a reprezentat și ȋncă reprezintă o adevarată provocare pentru elevi, profesori și parinți. 

Ȋnceputul lunii martie, 2020 a reprezentat punctul culminant al sistemului de ȋnvațământ. Acesta a trebuit 
să se reorienteze către practici noi de comunicare, a trebuit să se adapteze noilor cerințe impuse de starea 
de urgență. Modalitatea cea mai simpla era utilizarea noilor tehnologii. Ușor de zis dar totuși greu de 
realizat, fiind o zonă ȋncă necunoscută profesorilor. Profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte 
scurt TIC și noile tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare 
în mediul online presupune o pregătire specială, din toate punctele de vedere : din perspectiva adaptării și 
gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității 
metodologiei de predare, ci mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane pentru o astfel de experiență 
didactică. 

Evaluarea, un concept foarte cunoscut dar ȋn acelaṣi timp nou,ȋn contextul online. La aceste vremuri 
nemaitrăite, ne adaptăm din mers, culmea, apelând la ajutorul copiilor/elevilor noștri, pentru care era 
digitalizării este confortabilă, ȋnvatam de la ei si ei de la noi. Evaluarea educațională a parcurs de–a lungul 
vremii mai multe etape, a evoluat de la măsurare la evaluare autentica (nu se mai pune accentul pe 
rezultatele finale ale ȋnvățării, ci pe procesul de ȋnvătare). A fost introdus termenul de autoevaluare (elevul 
ȋși analizează rezultatele, le compară ṣi ȋṣi revizuiesc strategia de ȋnvățare). 

Pentru profesori este o adevărată provocare să se ȋndeparteze de noțiunea de evaluare tradiționala, 
prin teste pe hârtie la un document electronic , să folosească tehnologia. 

Experiența actuală ne ajuta sa ȋnțelegem ca tehnologiil sunt instrumente care trebuie aplicate ȋntr-un 
mod adecvat. Daca un profesor caută modalități de integrare a tehnologiei ȋn sarcini de lucru, de predare ṣi 
evaluare au nenumarate alegeri 

Din propie experiența pot spune că am experimentat destul de multe platforme educationale 
(ADSERVIO, EDUS), am lucrat pe Google Classroom ṣi Meet, Kahoot, Wordwall, Zoom. Daca la 
ȋnceputul anului cineva m –ar fi ȋntrbat despre aceste lucruri,despre ȋnvățare online,predare online ṣi 
evaluare online aṣ fi crezut ca vine dintr –o lume viitoare sau paralelă. Toate aceste lucruri au fost destul 
de greu de acceptat dar m –am mobilizat repede, m-am ȋnscris chiar la cursuri pentru a ȋnvăța eu cum sa 
folosesc tehnologia. Totul părea ȋngrozitor. Ceea ce m-a speriat cel mai rău a fost evaluarea. Din punctul 
meu de vedere să predai e simplu, ȋnvățarea nu e chiar treaba profesorului, ci a elevului; dar când vine vorba 
de evaluare este responsabilitatea mea,a profesorului. Ținând cont de ceea ce am ȋnvățat ȋn facultate, 
structura procesului de evaluare cuprinde următoarele etape :verificarea, măsurarea ṣi notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor ṣcolare ale 
elevilor, respectiv la abilitățile, competențele acestora prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, 
tehnici. 

Măsurarea este acțiunea de interpretare ṣi aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor 
la anumiti indicatori de performanță. 

Notarea presupune precizarea ṣi mai exact emiterea unor judecăți de valoare asupra rezultatelor. 
Notarea reprezintă acțiunea profesorului de apreciere prin note ṣcolare a progresului ṣcolar /regresului 
realizat de elevi. 

Forme de evaluare 
• Metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice 
• Metode moderne: observația sistematică, referatul, eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Ȋn contextul actual vorbim foarte mult de termeni noi. Literatura de specialitate aduce ȋn prim plan 

termeni noi: e-pregătirea profesorului (acesta trebuie sa demonstreze experiență ȋnutilizarea TIC ȋn actul 
didactic); e-pregătirea elevului (trebuie să dețină abilități de utilizare a computerului și a internetului), web, 
site, platformă educațională, etc. 
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E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte negative, acestea fiind 
identificate atât în planul scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback 
întârziat din partea profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea 
gradului de motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare și mai ales în plan emoțional, prin 
manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu profesorul/colegii. 

Eu am facut evaluarea elevilor in aceasta perioada prin teste (tip grila) pe online, postate in 
classroom,diferite proiecte realizate de elevi cu ajutorul internetului(realizarea or power pointuri) prin 
realizarea unor joculete foarte simple realizate in Scratch. Câteva imagini dintr-un joc realizat pentru elevii 
mei in Scratch prin care am facut ṣi evaluarea lor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Cucoṣ, C., Teoria ṣi metodologia predarii, Editura Polirom, Iaṣi, 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 
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EVALUAREA IN MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR: POPESCU ZOE-GEANINA 

 

 
 
 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. 

 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 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 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; 
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• 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). 
 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. 

 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”. 

 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. 
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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. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA IN CONTEXTUL INVAȚARII INFORMATIZATE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR POPOV ANAIDA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 MIHAI VITEAZUL, CONSTANȚA 
  

Societatea cunoașterii impune utilizarea tehnologiilor informației și comunicării, în sistemele 
educaționale. Dezvoltarea competențelor specifice TIC este o condiție necesară, pentru inserția reală a 
persoanelor pe piața muncii și în societate. 

Practica pedagogică răspunde noilor provocări, prin utilizarea noilor tehnologii, în procesul de 
predare- învățare- evaluare, determinând transformări în integrarea noilor teorii psihologice și pedagogice 
ale învățării și a metodelor active. 

Cadrele didactice dobândesc și aplică noi competențe și abilități, care țin de metodica predării 
disciplinelor, implicând managementul resurselor multimedia, în vederea atingerii obiectivelor învățării, 
proiectarea softului educațional pe baze teoretice pedagogice, (re)gândirea activităților de predare-învățare-
evaluare, din perspectiva interacțiunii om-computer. 

I. Forme de evaluare a rezultatelor şcolare:  
a.Evaluarea inițială- se efectuează la începutul unei activităţi de instruire în scopul cunoaşterii 

capacităţilor de învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire, de la care pornesc. 
b.Evaluarea sumativă (cumulativă)- se realizează prin verificări punctuale la sfârşit de capitol/ unitate 

de învăţare, sau de semestru. Evaluarea sumativă nu permite ameliorarea procesului didactic decât după 
perioade mari de timp. 

c.Evaluarea formativă (continuă) permite verificarea performanţelor elevilor pe secvenţe mici de 
activitate şcolară. Evaluarea formativă asigură măsurarea nivelului de pregătire al elevilor, identificarea 
neclarităţilor după fiecare secvenţă de învăţare şi adoptarea măsurilor necesare ameliorării procesului de 
învăţământ şi a randamentului şcolar. 

II. Metode tradiţionale de evaluare a rezultatelor şcolare: 
Observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor, probele orale, probele scrise, temele 

pentru acasă sunt forme de verificare, metode şi procedee de evidenţiere a performanţelor elevilor, ce fac 
parte din sistemul metodologic al evaluării rezultatelor şcolare şi a randamentului şcolar. În mediul online, 
profesorul poate opta pentru comunicarea video-audio unu la unu, prin intermediul MEET, pentru a evalua 
competențele, în contextul desfășurării cursurilor la distanță. 

III. Metode alternative de evaluare (exemplu: portofoliul; hărţile conceptuale; proiectul; jurnalul 
reflexiv; metoda R.A.I.; studiul de caz)  

Spre deosebire de metodele tradiţionale, metodele alternative de evaluare 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. 

Valenţe formative ale metodelor alternative de evaluare: 
• 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; 
• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă; 
• reduc 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 ;  
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• pentru a evalua referatele și proiectele întocmite de elevi, putem folosi resursele educaționale ale 
platformelor dedicate, 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 realiza scurte filmări, ce pot fi postate și prezentate; 

• platformele educaționale, pun la dispoziția profesorului resurse și instrumente de evaluare multiple, 
pentru elaborarea testelor.  

Rolul noilor tehnologii de învățare și al softurilor educaționale se concretizează prin oferirea accesului 
la informații și cunoaștere, facilitarea înțelegerii fenomenelor, asigurarea instruirii individualizate.  

Cadrele didactice sunt chemate să proiecteze demersuri curriculare de predare- învățare- evaluare, cu 
accent pe componenta TIC, pentru a asigura progresul tuturor elevilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Sorin Cristea, Curriculum Pedagogic, vol.I, Editura Didactică și Pedagogică RA, București, 2008, 

pag. 251-253 
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FIȘE DE LUCRU ONLINE 

 
PROF. ADINA POPUȘ  

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA ORADEA 
 
 Fișele de lucru online le putem încadra în categoria instrumentelor de evaluare continuă, alături de 

altele cum ar fi brainstorming-ul, jurnalul elevului, fișe de autoevaluare, fișe de observație, etc. Cu ajutorul 
acestor fișe putem consolida cunoștințele elevilor, le putem monitoriza progresul și de asemenea ele 
constituie un instrument interactiv de autoevaluare. 

În crearea de fișe de lucru online am folosit aplicația online liveworksheets.com. Pentru a folosi 
aplicația prima dată trebuie să te înregistrezi. Această aplicație ne permite să transformăm fișele de lucru 
simple în fișe de lucru interactive care dispun de funcția de autocorectare. Această aplicație îți permite 
totodată să utilizezi și fișele create de alți profesori. Ca să poți să îți creezi propriile fișe de lucru online 
trebuie să încarci un document care va fi convertit într-o imagine, după care îl vei putea edita utilizând mai 
mult funcții ale aplicației. Elevii pot rezolva online fișele de lucru, după care pot alege să fie trimise 
profesorului pe email pentru a vedea modul de lucru, rezolvarea lor. În crearea fișelor de lucru în cadrul 
aplicației poți folosi mai mulți itemi: cu alegere multiplă, cu alegere duală, itemi de tip pereche, cu răspuns 
scurt, itemi cu întrebări deschise. Poți adăuga fișiere mp3, prezentări powerpoint, link-uri spre anumite site-
uri și filmulețe de pe youtube. 

 

 
 
Printscreen al unei fișei de lucru create cu aplicația liveworksheets.com  
 
Fișele de lucru create pot fi salvate în modul privat sau pot fi distribuite pentru a putea fi folosite și 

de către alți profesori. În modul privat poți salva 30 de fișe de lucru, iar dacă le împarți cu alții numărul lor 
este nelimitat.  
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 

IN MEDIUL ONLINE 

 

 PROF. INVT. PRIMAR PORUMB IONICA 
 

 Adulți și copii sunt în situația de a descoperi noi moduri de conexiune și de continuare a activităților 

profesionale, sociale, culturale, de joc și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor 

tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni 

Fiecare scoala si-a ales platforma sau platformele pe care lucreaza sau exista profesori care isi tin 

orele pe WhatsApp. Scoala presupune o interactiune, sa fii aproape de copii, sa reusesti sa interactionezi cu 

ei, daca nu fata in fata, macar la distanta. 

 Orele online se desfasoara cu o usoara dificultate, pentru ca elevii au varste cuprinse intre 6 si 7 ani 

si au nevoie, in permanenta, de ajutorul unui adult. Fara ajutorul parintilor nu reusesc sa se conecteze la 

orele online. Este destul de greu, deoarece in mediul online, copiii isi pierd foarte rapid interesul. Pentru a 

le atrage atentia, cadrul didactic pune intrebari, ii pune sa impartaseasca ceva din viata lor sau sa sa joace 

un joc de rol. 

 Nu e potrivit pentru copiii cu varste mici sa petreaca multe ore in fata computerului, le afecteaza 

ochii, se plictisesc , iar fata in fata ,procesul de invatare este mult mai eficient. 

 Stim ca multi dintre copii nu pot participa la orele online. Copiii aceia care nu pot participa sunt cei 

mai afectati si suntem datori sa-i protejam. Daca acesti copii abandoneaza scoala pentru ca nu pot participa 

la ore online, asta este un esec national si, lucrand cu familii si copii vulnerabili, stiu ca multi copii s-au 

indepartat de scoala in aceasta perioada si multi copii nu vor mai reveni la scoala. 

Scoala fata in fata reprezinta un grup social si de multe ori, interactiunile dintre copii ii stimuleaza sa 

participe, sa fie activi. Asta se intampla rar in scoala online. Fiecare invata de acasa. Exista foarte putina 

colaborare intre copii si daca un profesor reuseste sa-i aduca impreuna si sa-i puna sa lucreze impreuna, ar 

fi foarte bine. 

Calitatea interacțiunii pe care o ai cu elevul tău este în aceste momente critică. Trebuie să înțelegi 

punctul lui de vedere și după aceea tu trebuie să te pliezi pe acesta, să predai în funcție de cum vede el 

lucrurile, ce interes are pentru materia pe care o predai. Calitatea interacțiunii dintre adult și copil, indiferent 

că adultul este profesor sau părinte, este critică. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE  

 
 PROF PORUMBEL PAULA, CALARASI  

 
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.  

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 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.  

La începutul zilei se propunea 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 organizare în învățământul primar. 

Majoritatea cadrelor didactice și-au exprimat opinia că foarte importante sunt abilitățile de adaptare 
la nou, manifestând creativitate și originalitate. Mulți profesori și-au propus să schimbe propria paradigmă 
de învățare, să gândească într-un plan mai actualizat de comunicare și să identifice noi modalități de a 
motiva elevii să învețe a învăța în condiții noi.  

Nu mai puțin importante este și faptul că actorii educaționali trebuie să demonstreze originalitate, să 
fie mai optimiști și mai înțelegători, să demonstreze toleranță, iar în anumite situații să acorde ajutor 
reciproc. S-a reconfirmat faptul că munca în echipă este foarte eficientă în formarea caracterului, iar 
recunoștința și generozitatea deschid noi punți de comunicare, învățare și dezvoltare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

PROF. INV. PRIMAR PRELIPCEAN OTILIA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „BOGDAN VODA” RADAUȚI  
 

 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? Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare, 

precum și 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.  

 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 trebuie pierdută 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 platformelor educaționale în învățare și evaluare au alegeri 

aproape nelimitate. 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Google Meet este 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 care sunt trimise 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. 

– 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 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, profesorii trebuie 

să aibă curajul și disponibilitatea să exploreze și să le permită și 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 unul dintre cele 

mai importante aspecte pozitive ale școlii online. 
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RESURSELE WEB IN CLASA 

  
 PROF. INV. PRIMAR: PREOTEASA EMILIA 

 ȘC. GIMN. NR. 2 MOTRU 
 
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. 

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 
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. 
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 DIN CULISELE EVALUARII  

 
PROF. PRICOP ELENA-LACRAMIOARA 

 ȘCOALA PROFESIONALA MOGOȘEȘTI-IAȘI 
 
 Sensul general al conceptului de strategie este acela de „modalitate de concepere, linie de orientare 

în viziune sistemică şi pe termen mediu sau scurt a proceselor educaţionale”(M. Ionescu, 2003). În sens 
pedagogic restrâns, se pot defini ca sisteme de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare a 
activităţii educaţionale, integrate sistemic şi operaţional, care vizează construirea experienţelor de învăţare, 
formarea de abilităţi, capacităţi etc. 

 Componente importante ale strategiei sunt: metode si procedee, mijloacele de învăţământ, formele 
de organizare a activităţii. 

Metoda (gr. metha = către, spre; gr. odos = cale, drum) reprezintă drumul, calea de urmat de către 
profesor şi elevi, în vederea atingerii obiectivelor. Metodele reprezintă modalităţi de acţiune prin 
intermediul cărora, elevii, sub tutela profesorului sau independent, îşi pot asimila cunoştinţe, forma şi 
dezvolta priceperi, deprinderi, atitudini. 

 În vremurile dificile pe care le trăim, devine tot mai greu să facem ceea ce se numește școala online. 
Pentru că profesorii sunt inventivi, reușim să ne adaptăm. Problemele care intervin sunt de natură tehnica, 
însă. În funcție de clasă, de materia predată, de specificul vârstei elevilor, se pot folosi metode alternative 
de evaluare. Metodele alternative sau complementare nu le înlocuiesc pe cele tradiționale, ci au rolul de a 
se împleti cu acestea, astfel încât evaluarea rezultatelor să fie optimă. Dintre metodele complementare de 
evaluare fac parte:  

• Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor;  
• Portofoliul;  
• Proiectul;  
• Referatul;  
• Investigația;  
• Autoevaluarea. 
 Mijloacele de învăţământ se referă la ansamblul materialelor naturale (obiecte din realitatea 

înconjurătoare, în forma lor naturală - minerale, plante, animale, aparate, utilaje, instalaţii, maşini etc.) sau 
realizate intenţionat (modele, planşe, hărţi, chestionare, teste, portofolii, instalaţii pentru laboratoare, 
laboratoare fonice, jocuri didactice, simulatoare didactice, mijloace tehnice de instruire etc.) care sprijină 
atingerea obiectivelor activităţilor instructiv-educative (M. Ionescu, 2003, p. 249). 

Proiectul este o metodă interactivă care constă într-o activitate mai amplă decât investigaţia. Poate fi 
individual sau de grup. Începe în clasă, se desfăşoară acasă şi se încheie în clasă (tema proiectului, 
planificarea activităţii, surse bibliografice, metodele de lucru, corectitudinea, acurateţea ştiinţifică, 
generalizarea problemei, precăutarea, căutarea, interpretarea, comunicarea, evaluarea). 

Portofoliul reprezintă o colecţie de informaţii despre procesul şcolar al unui elev, obţinut printr-o 
varietate de metode şi tehnici de evaluare, selecţii de însemnări care exemplifică reflecţii, originalitate, 
înţelegere, produse care arată procesul de dezvoltare – început, planificare, revizuiri, produse elaborate – 
tip variate, produse care indică interesele, stilul elevului şi folosirea unei varietăţi de inteligenţă. La fiecare 
materie copiii realizează portofolii cu diverse teme date. Este o metodă foarte eficientă şi plăcută elevilor. 

 În literatura română de specialitate, una dintre cele mai cunoscute clasificări ale metodelor este 
realizată de I. Cerghit (1997,2006): 

* metode de comunicare:-orale: expozitive (descrierea, explicaţia, prelegerea, instructajul); -
conversative (conversaţia, discuţia, problematizarea); -scrise (lectura, lucrul cu manualul, cartea); -oral 
vizuale (instruirea cu ajutorul filmelor, prin radio, TV, tehnicile video);- interioară (reflecţia personală); 

* metoda de explorare: -directe (observaţia, lucrările experimentale, studiul de caz); -indirecte 
(demonstraţia, modelarea); 

* metode de acţiune:-reală (exerciţiul, lucrările practice, aplicaţiile tehnice, elaborarea de proiecte, 
activităţi creative);-simulată (jocurile de simulare-asumarea de roluri, învăţarea pe simulatoare); 
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* metode de raţionalizare-metode algoritmice, instruirea programată, instruirea asistată de calculator. 
 Elevul trebuie pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da răspunsuri, a avea păreri, 

a analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea răspunsurilor corecte, din care apoi descoperă 
cunoştinţele noi. Nu este cazul să absolutizăm utilizarea metodelor moderne în detrimentul celor clasice. 
Un adevărat profesionist în predare (indiferent de disciplină) va trebui să ştie să adapteze demersul didactic.  
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE 

 
 PROF. INV. PRESC. PRISECARU CARMEN 

 
 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. 

 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. 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. 
 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture  
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PRODEA CONSTANTINA LELIA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,ILIE MURGULESCU,, VELA 
 
 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

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. 
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COMMENT EVALUER LES ELEVES A DISTANCE ? 

  
 PRUTEANU LORA – PROF. LIMBA FRANCEZĂ 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÎRJOL, JUD. BACĂU 

  
L’évaluation des apprentissages à distance propose de nombreux défis au corps enseignant pendant 

la pandémie de covid-19. 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. 
Cependant, ce type d’évaluation peut présenter certains avantages, par exemple un accès rapide à 
l’évaluation pour les familles éloignées, et la diminution du temps de déplacement pour les élèves et leurs 
familles. 

Comment évaluons-nous nos 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. 

En effet, pour assurer la validité du processus d’évaluation, il est nécessaire de déterminer les 
compétences à évaluer et les outils pour mettre en pratique ces évaluations.  

L’essentiel dans cette période de travail à la maison est de s’assurer de la progression des élèves dans 
la maîtrise des compétences et des capacités. L’évaluation des apprentissages à distance propose de 
nombreux défis aux enseignants pendant la période de confinement. Le corps enseignant doit prendre soin 
de renseigner les élèves sur leur niveau de maîtrise des apprentissages. Ce travail à distance implique une 
relation de confiance avec les élèves du fait de l’impossibilité de contrôler les conditions dans lesquelles le 
travail individuel est réalisé en situation de confinement. 

C’est un processus complexe qui consiste à recueillir des informations sur l’apprentissage réalisé par 
l’apprenant et à les interpréter en vue de porter un jugement et de prendre les meilleures décisions possible 
sur le niveau d’apprentissage de l’apprenant et la qualité de l’enseignement. Voici quelques idées utiles 
pour aider les enseignants à évaluer leurs élèves à distance : 

Arrêter de tout évaluer 
L’évaluation des apprentissages demande une réflexion tout aussi complexe en ce qui concerne les 

critères de performance, la description de ceux-ci et la manière de mesurer cette performance. Il n’est pas 
obligatoire d’évaluer tous les travaux et tous les élèves à chaque fois, il faut en revanche proposer un corrigé 
ou des éléments de correction et de partage de façon systématique ; il ne convient pas de pratiquer une 
notation dévalorisante ou de sanction. L’évaluation des compétences par niveaux de maîtrise sera 
privilégiée. 

De plus, les enseignants doivent réduire la fréquence des travaux demandés. C’est mieux de laisser à 
l’élève le temps de s’organiser. En lycée, il est possible de donner des travaux en temps limité. 

Apprendre aux élèves à s’auto-évaluer 
Les exercices auto corrigés sont utiles pour la plupart des élèves. L’enseignant peut présenter sur le 

site d’établissement, un blog pédagogique, ou un mur virtuel, une sélection de tests autocorrectifs avec 
notices permettant de savoir à quoi va servir chaque quizz, et des consignes ciblées pour les utiliser. Ainsi, 
il peut demander aux élèves de faire des exercices du manuel, en fournissant les corrigés et en indiquant à 
quel moment s’en servir. 

Formative 
Formative est un outil TICE étonnant qui permet de créer des évaluations, des quiz et des 

questionnaires en ligne pour vos élèves. De plus, il offre aux enseignants la possibilité de suivre les réponses 
de leurs élèves et de leur faire un retour en direct. Vous pouvez poser des questions de types variés. Dans 
la version gratuite, vous avez accès aux types de questions suivantes : Choix multiples, Sélection multiple, 
Vrai ou faux, Réponse courte, Développement, et Montre ton travail. 
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Evalbox 
Evalbox est la plateforme d’évaluation qui gère et corrige automatiquement les examens en ligne, les 

examens papier, les examens à distance ! Les enseignants peuvent gérer les bases de questions, créer des 
questionnaires variés par tirage au sort (ou manuellement), et lancer autant d’examens et aussi fréquemment 
que vous le souhaitez… L’évaluation à distance devient facile !  

Évaluation bilan 
Il est très difficile de savoir si les élèves vont faire leurs contrôles seuls ou avec un membre de famille. 

On doit faire confiance à nos élèves : la plupart font le travail avec sérieux s’il est intéressant et s’ils en 
comprennent le sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* https://www.bienenseigner.com/comment-evaluer-les-eleves-a-distance/ 
* https://www.bienenseigner.com/lenseignement-a-distance-avantages-et-inconvenients/ 
* https://www.bienenseigner.com/8-outils-pour-evaluer-les-eleves-a-distance/ 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PUICĂ-ȘERBAN DANIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA BĂILE OLĂNEȘTI 

STRUCTURA G.P.P. BĂILE OLĂNEȘTI 
 

 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 preșcolar 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. 

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. 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.  

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 
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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 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. La începutul zilei se propunea 

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 organizare în învățământul primar. 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 

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. 
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E-LEARNING-UL LA VARSTA PREȘCOLARA SAU UN ALT FEL DE 

EVALUARE LA VARSTELE TIMPURII 
 

PROF. PUIU VIOLETA-ANAMARIA  
ȘCOALA GIMNAZIALA” AVRAM IANCU” 

 STRUCTURA G.P.P. NR. 44 ORADEA 
 
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. 

Nici unul din instrumentele de evaluare ce voi urma a le enumera nu vor putea înlocui complet 
evaluarea tradițională și clasică, nefiind metode complete.  

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, activitatea susținută. 

Din punctul meu de vedere probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line, dar preșcolarii 
pot primi un feedback al lucrării realizate la diferite domenii de activitate prin intermediul postărilor puse 
pe grupurile private pe rețelele de socializare, gen facebook. 

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. Probele practice… doar dacă au 
aplicabilitate în mediul electronic. 

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. 

De examene sau teste on-line la vârsta preșcolară nu se pune problema, dar cei puțin mai mari au 
parte de asemenea evaluări care se pot realiza sub diferite forme și aspecte.  

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. 
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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. 
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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PROCESUL DE EVALUARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PURDEL LOREDANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TÂMBOEȘTI, VRANCEA 
 
 
Societatea actuală putem spune că trece printr-un impas, impas care afectează toate ramurile sociale, 

însă noi trebuie să ținem pasul cu noile schimbări și să ne adaptăm pentru a reuși să evoluam din punct de 
vedere psihoindividual. Noile cerințe ale societății se referă la impunerea unei distanțe fizice care în 
învățământ ne îndrumă către realizarea activităților în mediul online. 

Activitățile online au la bază procesul de predare-învățare-evaluare, acesta realizându-se după o bună 
planificare și proiectare a cadrului didactic având ca scop obținerea unor comportamente atinse și 
producerea de schimbări la nivelul psihoindividual al fiecarui preșcolar 

Evaluarea este un proces complex indispensabil în actul de predare-învățare, deoarece prin 
intermediul ei se asigura feedback-ul și se stabilește măsura în care predarea s-a realizat eficient sau nu, cât 
și învățarea. Cand vorbim despre învățământul preșcolar, ne gandim la o evaluare frontală și individuala ce 
se realizaează prin observare directă și sistematică, prin analiza produselor, prin jurnalul metagognitiv ce 
poate fi metodă cât și instrument, prin scaunul autorului, metoda portofoliului, etc., dar punctul de interes 
și de noutate este ,,evaluarea online”. 

Cea mai răspăndită metodă de evaluare online este evaluarea orală care se definește printr-o serie de 
întrebări și răspunsuri adresate direct celor mici, prin observarea sistematică care este o tehnică de evaluare 
care furnizează educatorului o serie de informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut altfel prin 
intermediul metodelor de evaluare tradiţionale, ea are la bază o serie de instrumente cum ar fi fișa de 
observare (înregistrează informații legate de particularitățile personale ale copiilor manifestate în procesul 
didactic, educatoarea construiește această fișă în vedere individualizării procesului de învățământ, ea poate 
să surprindă mai multe lucruri, modul în care copilul își expune cunoștințele sau atitudinea față de ceea ce 
a studiat sau interesul acestuia pentru activități sau modul de adaptare de integrare la mediul grădiniței.), 
scara de clasificare (oferă informații despre frecvența cu care apare un anumit comportament și este 
realizată pe întrebări de formă: ,,În ce măsură copilul este activ în cadrul desfășurării activității?” ) și lista 
de control sau verificare (aceasta informează despre prezența sau absența unui comportament studiat 
comportamentul unui copil în cazul rezultatului unei probleme simple), apoi evaluarea scrisă ce are ca 
instrument fișa de evaluare, aceasta realizându-se prin trimiterea fișelor către preșcolari, iar rezolvarea 
acestora fiind trimise inapoi cadrului didactic prin whatsapp, messenger, email sau pe diferite platforme (în 
urma rezolvării acestor fișe se urmărește măsura în care itemii au fost rezolvați și comportamentele atinse). 

În concluzie, evaluarea online se poate realiza prin intermediul unei evaluari mixte de tipul 
orală+scrisă și a uneia individuală, orală sau scrisă, acceasta fiind folosită cu scopul de a măsura, observa 
și aprecia comportamentele preșcolarilor în urma procesului de predare-învățare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR: PUSCASU MARIA 

 
 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 ÎN ONLINE 

 
 PROF.PTR.INV.PREȘCOLAR: RADANȚU NICOLETA 
 G.P.N ,,SF. ANDREI” BANEASA, JUD. CONSTANȚA 

 
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. 

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; 
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• 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. 
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 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 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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STRATEGII ȘI METODE APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII 

ONLINE 
 

PROFESOR RADU ANA-MARIA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “ȘTEFAN CEL MARE”, BACĂU 

 
În prezent, prin platformele și aplicațiile disponibile online, există diverse tehnologii utile în predare 

și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți modul de predare. 
Cu alte cuvinte este importanta mai întâi pedagogia, apoi tehnologia. 

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(existența multitudinii de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această perioadă). 
Acest învățământ reprezintă o formă de învățare la distanță, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, “față în față” sau adecvată unor situații speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie. 

Evaluarea online ste o provocare pentru profesori deoarece trebuie 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 căutând modalități de 
integrare a tehnologiei. 

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. Pentru testarea computerizată 
itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile multimedia ale calculatorului, revenirii 
asupra răspunsurilor deja propuse.  

O parte dintre metodele folosite online în evaluare 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; 

Profesorii caută tot mai mult modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul platformelor 
educaționale, astfel în sarcini și evaluare având alegeri aproape nelimitate, dintre care să enumerăm câteva: 

 Google Classroom - aici se pot face discuții cu elevii prin meet-uri, chat. În 
cadrul acestei platforme avem si Google Forms cu ajutorul căruia putem crea formulare. Astfel 

profesorul își poate permite să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 
pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări cu mai multe variante de răspuns, sau nu, în funcție de 
măiestria profesorului. 

 Brio™ este platforma de soluții fundamentate științific, pentru îmbunătățirea  
performanței școlare, destinată elevilor, părinților, educatorilor, școlilor și altor instituții implicate în 

actul educațional din România. Cu Brio se poate desfășura și  
evaluare, nu doar testare: după fiecare test, se văd instant detalii despre unde s-a greșit sau nu s-a 

răspuns, precum și Raportul Brio, care analizează în detaliu competențele tale. Se poate afla nivelul elevului 
dar și tipurile de exerciții sau probleme pe care trebuie să le rezolve pentru a ajunge la următorul nivel. 

 Platforma educațională mykoolio.com se bazează pe o tehnică de predare modernă. 
Aceasta diferă foarte mult de cea clasică, fiind sub forma unor jocuri educative interactive. 

Consolidarea cunoştinţelor constituie un rol foarte important în cadrul ei, iar evaluarea se realizează într-o 
manieră atractivă şi adaptată nevoilor elevilor. 

În oricare platformă educațională pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea 
video-audio (web). Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului prin 
încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. 
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 IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE ÎN  

 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR RADU ANTOANETA BIANCA  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. EMANUIEL RIGLER „ȘTEFAN CEL MARE, 

JUD. NEAMȚ 
 
 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). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 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, elevii 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. 

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. 

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). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 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, elevii 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. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”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”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. 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 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). 
 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau 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. 
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 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 șiexplorarea 
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. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

 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. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR: RADU CAMELIA IONELA 

 G.P.N. POBORU, JUD. OLT 
 
 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? 

 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? 

 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. 

 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. 

– Google Classroom: aici se poate 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 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 
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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. 

– 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 – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 

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. 

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. 
 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. PREȘC. RADU IOANA ROXANA 

 GRĂDINIȚA „LUMEA COPIILOR”(GR. PN. NR. 2), LUPENI 
 
 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. 

Pentru o soluție alternativă de e-learning, educatorul 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.  

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 educatoarea și să o asculte chiar dacă 
uneori nu înțeleg foarte bine.  

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

• SKYPE: 
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. 

• WHATSAPP 
Accesibilă la adresa: https://www.whatsapp.com/ este de asemenea destul de simplu și ușor de 

utilizat.. Pentru educatori, pentru a putea comunica mai facil, este recomandată utilizarea variantei pe 
calculator a WhatsApp. Doar că în versiunea Desktop a WhatsApp eu nu am identificat modul în care poți 
iniția un apel video sau cum poți partaja ecranul, ceea ce poate constitui un dezavantaj major. 

• MOODLE 
Soluția Moodle este una din cele mai utilizate soluții de e-learning 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 și multe altele. 
Câți dintre noi folosim la adevărata capacitate? Puțini. Foarte puțini. 

• 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. 
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. 

• WORDWALL 
Aici pot fi gasite mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare. 
 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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ONLINE ASSESSMENT 

 
PROF. RADU RAMONA  

ȘCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN, RM. VALCEA 
 
 There are different types of online assessment. Online assessment is used in different working areas 

and all of them have their own goal to achieve. The working area that I will highlight is the educational 
working area. Educational assessment is the systematic process of documenting and using empirical data 
on the knowledge, skills, attitudes and beliefs. By taking the assessment, teachers try to improve student 
learning. 

 Online assessments are online tests conducted with the purpose of evaluating, measuring, and 
documenting the academic readiness, learning progress, skill acquisition or educational needs of the test 
takers. In the past, assessments were usually given in paper printouts and had to be handed out manually.  

 The use of online assessments saves companies a lot of time and money. Often the assessments can 
be completed in less time, multiple candidates can complete the online assessment at the same time and 
there is no need for specialized (and expensive) personnel. Also, the test takers are able to take the 
assessment during class, or at home, using their own devices. You get to see their results and answers and 
get instant feedback about your chosen topic. That helps you, as a researcher, recruiter, teacher or trainer, 
to learn more about your users and adapt to their needs, strengths and weaknesses. 

 Disadvantages of online assessments 
 Not much can be said about the disadvantages of online assessments, since the advantages outweigh 

them by far. But there might be some, for example, you need to be computer literate (or able to use a 
computer well) in order to create and take an assessment. Technology is not always reliable, there might be 
connection or internet problems, energy breaks and other things like that. Also, there’s a cost involved in 
online assessment software. 

 Online assessments has some pros and cons. It’s up to you to decide what is the best option in your 
case, that is, keep using hard copy assessments or go for the online option. Although some financial 
investment in online assessment software is needed, we believe the benefits outweigh the costs by far. It’s 
a value for money acquisition, since you, as a professional, will save a lot of time and money in many other 
ways. 

 Also, online assessments allow the test takers to take on mobile learning, which means, they are able 
to take the assessments anywhere, anytime. And they receive their results immediately by email. You can 
see their results and download them into an Excel file. 

 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. 

 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. 

 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 
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higher-level learning. Essay questions require a longer time for students to think, organize, and compose 
their answers.  

 Open-ended assessments are one of the question types available in iSpring Suite. Unlike many other 
questions types, they cannot be auto-scored in online courses, so instructors will have to take the time to 
review them one by one. 
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INSTRUMENTE ON LINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROF. RADU ROXANA ELENA 

GRĂDINIȚA LUMEA COPIILOR 
 
 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. 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. 
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EVALUAREA ACTIVIȚĂLOR ONLINE DIN GRADINIȚĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. RĂESCU MILICA 

G.P.P. „CĂSUȚA PITICILOR”, 
UNITATE ARONDATĂ LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1, 

CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 
 De-a lungul timpului, am conștientizat că această adaptare nu ține cont de cunoștințe sau de 

capacitatea de memorare, ci de abilități și competențe transversale: gândire critică, flexibilitate în gândire, 
capacitate de identificare și rezolvare de probleme, autoeducație, disciplină, responsabilitate. Având în 
vedere situația în care ne aflăm acum, iată că a venit și rândul nostru, al adulților, să facem dovada 
adaptabilității. Ce am făcut încă de la începutul situației de criză? Le-am propus părinților ca în această 
perioadă să insistăm pe lucrurile cu adevărat esențiale și care vor constitui o pârghie pentru continuarea 
învățării din anul școlar următor. Le-am reamintit faptul că, în grădiniță (și consider că este valabil pentru 
toate nivelurile de învățământ) mizez pe formarea de competențe, iar o competență poate fi formată nu 
neapărat prin toate conținuturile. Am trasat direcțiile pentru traseul pe care îl au de parcurs în această 
perioadă: consolidarea cunoștintelor pe care preșcolarii le au și, pe baza acestora, realizarea transferului 
informațional în plan practic. Le-am spus că este de dorit să implice copilul în activitățile zilnice, să îl facă 
curios, să-l lase să cerceteze, să caute răspunsuri, să pună accentul pe învățarea prin joc și experimente", a 
precizat cadrul didactic. 

Am fost, în tot acest timp, într-o continuă legătură cu fiecare membru al familiei și am căutat cele 
mai bune strategii care să facă cât mai plăcută «grădinița de acasă». Ne-am întâlnit în mediul online, am 
comunicat permanent, am vizionat filmulețe cu rezultatele muncii lor, am asigurat feedback. Fiecare 
interacțiune a avut în vedere prioritizarea obiectivelor formative, exprimate, mai ales, prin crearea 
contextului de «a învăța să înveți», motiv pentru care țin să le mulțumesc părinților-parteneri care au 
exersat, poate că acum mai mult ca răbdarea, persistența în activitate și...empatia! Concluzionând, lecțiile 
din familie sunt primele și cele mai importante pe care le primesc copiii. Și, dacă ne gândim că grădinița și 
doamna educatoare fac parte din familie, haideți, împreună, să alegem să-i pregătim frumos pentru viață!", 
este îndemnul. 

 Încercăm să nu ținem copiii prea mult în fața ecranului, de aceea le propunem activități în natură sau 
activități cu materiale din natură. 

 Fiecare activitate educativă este evaluată cu ajutorul mai multor metode, de exemplu, în cadrul 
proiectului tematic „Miracolul toamnei”, activitatea de educarea limbajului a fost evaluată cu ajutorul unei 
convorbiri după ilustrații, pe baza unui plan de întrebări. Copiii s-au filmat s-au înregistrat, răspunzând 
corect din punct de vedere gramatical, la întrebările puse de educatoare, referitoare la anotimpul toamna.  

În a doua activitate de educarea limbajului, am propus jocul didactic, numit „Ghicește ce a adus Zăna 
Toamna în coș?”. Cu ajutorul imaginilor, colecționate de pe pinterest, copiii au denumit cuvintele din 
imagini, au alcătuit propoziții și au despărțit în silabe cuvintele. Filmările au fost feedbackul primit din 
partea copiilor. 

 La activitatea de cunoașterea mediului am încercat să creez mici joculețe interactive în aplicația 
„Wordwall” potrivite pentru vârsta preșcolară, 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.  

Tot în cadrul proiectului „Miracolul toamnei” 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 apasă butonul „învârte”. Adultul citește enunțul din dreptul săgeții, 
copilul identifică enunțul ca fiind adevărat sau fals.  

Tot cu ajutorul aplicației „Wordwall”, am realizat jocul interactiv „Găsește perechea”, adăugând pe 
șablon elemente ale anotimpului toamna, la dublu, pentru ca preșcolarii să formeze perechi între elementele 
propuse de mine. Acest joc interactiv l-am folosit ca metodă de evaluare a activității matematice „Formează 
perechi între elementele mulțimilor”. 
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Alte metode de evaluare a activității online sunt fisele, portofoliile și concursurile. 
Ne dorim și așteptăm acele momente în care vom putea să ne vedem și să lucrăm față în față cu copiii 

noștri.  
Este o perioadă când ne depășim limitele, pentru că educatoarele care făceau lucruri cu copiii în 

spațiul din grădiniță, au fost nevoite să caute resurse, să creeze materiale online care să fie interesante și 
atractive pentru copii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR RĂFĂILĂ GABRIELA DANA  
 
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.  
Să enumerăm câteva modalități prin care se poate realiza evaluarea online: 
- Google Classroom: aici putem 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 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. 
- Fișă de lucru realizată cu ajutorul Liveworksheets.  
https://www.liveworksheets.com/mp1032815xq 
 Textul support pentru această fișă este o poveste create cu ajutorul unui program extreme de ofertant 

atât pentru profesori cât și pentru elevi, Story jumper. 
https://www.storyjumper.com/book/read/85936745/Vacana-la-bunici 

 
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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INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  
 

 PROF. INV. PRESCOLAR RAILEANU ALINA ELENA 
 GPN CAMPIONII MIOVENI 

 
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 randuri vă prezentăm câteva 
dintre aplicaţiile și instrumentele digitale car e se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și în susținerea 
grădiniței de acasă. 

 INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR CONFERINȚELE ON-LINE 
facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a preșcol arilor. Printre cele mai 
cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 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/ 

 INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR - Twinning 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 

 INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 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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 INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 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. 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 

 INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 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  

INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 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/ APLICAŢII DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREŞCOLAR 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/  

INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 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 

 INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 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/ 

 INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 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/  

INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 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 

 
PROF. RAȚIU LAVINIA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DACIA ” ORADEA 
 
O dimensiune foarte importantă a procesului de învățământ este evaluarea întrucât furnizează 

informații despre calitatea procesului instructiv-educativ și componentele sale – mijloace, metode, forme 
de organizare, conținut etc. 

Platformele și aplicațiile sunt disponibile online, acestea oferă tehnologii diverse și utile în evaluare, 
ele trebuie integrate în procesul de învățare astfel încât tehnologia să îmbunătățească pedagogia. Să fii un 
profesor bun, actual, azi trebuie să ai competențe de bază în tehnologie. Pentru profesori a fost o provocare 
să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – un test pe hârtie și să folosească tehnologia 
pentru a elabora un document electronic. 

Testele online au devenit un instrument obligatoriu de lucru aflat în portofoliul profesorului de azi. 
In urma aplicării acestor teste online, elevii devin autonomi în procesul de învațare. 

Resurse educative interesante și utile folosite în scopul evaluarii sunt: 
– Kahoot - aplicație prin care se pot creea teste ce sunt folosite cu usurința în procesul didactic. Elevii 

pot devini ,,profesori”, construind ei înșiși itemi de teste, pot da raspunsuri de pe telefon, laptop sau tabletă 
cu acces la internet. Este o aplicație atractivă, îndragită mult de elevi. 

– Google Jamboard - o vizualizare foarte facilă a unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate 
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms - folosit pentru conceperea unor teste de verificarea a cunoștințelor.Se pot include 
imagini sau video. 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.  

– Google Classroom - Meet video –aici se pot purta discuții cu elevii; temele pot fi corectate și se 
poatea oferi feedback fiecărui elev. 

Evaluare online care constă în parcurgerea unor etape: 
• creearea unui test de evaluare utilizând formularele din Google Drive; 
• trimiterea testului către elevi prin e-mail, Facebook, Twitter, Google+, sau prin furnizarea link-

ului la care se află testul; 
• rezolvarea testului de către elevi și trimiterea acestuia către profesor; 
• corectarea testelor într-un timp foarte scurt 
Importanța aplicării la clasa a acestor instrumente de evaluare online constă în:  
- Obiectivitatea evaluării rezultatelor  
- Feed-back-ul rapid pentru elev și profesor 
- Utilizarea aplicațiilor în evaluare încurajează crearea unui climat de învățare placut, relaxat 
- Centralizarea și stocarea rezultatelor 
- Interactivitate 
Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

ȘCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BALCESCU”, ARAD 

PROF. RAVEANU MONICA 
 

 Desfășurarea învățământului în sistem online, a deteminat o schimbare esențială în ceea ce privește 

evaluarea în învățământ. Metodele și tehnicile de evaluare tradiționale sau moderne, nu pot fi aplicate în 

condițiile în care activitatea didactică nu se desfășoară față în față. Astfel, toate componentele procesului 

instructiv- educativ, se realizează pe platforme educaționale. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la 

dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. Aplicatii cum sunt Google Classroom, Google 

Jamboard,Google Forms, Kahoot, Wordwall oferă posibilități multiple de evaluare a elevilor Pentru 

elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate 

instruirii asistate de calculator. 

 Google Classroom permite comunicarea 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 oferite elevilor etc. 

Google Jamboard poate fi modalitate de evaluare permițând vizualizarea unor răspunsuri scurte – toți 

elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms permite evaluarea elevilor prin 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. 

Profesorul trebuie să construiască intrebările astfel încât să solicite gândirea elevilor , nu doar memoria .De 

asemenea, 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. 

Kahoot permite elevilor să devină ei înșiși profesori, prin crearea unor teste 

 Evaluarea prin proiecte este posibilă și în mediul online. Elevii pot folosi programe de animație 

pentru a realiza prezentări, de exemplu: Prezi, Animaker, sau pot realiza filmulețe cu screencast-o-matic în 

care să surprindă atât imagini de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Metodele de evaluare online prezintă numeroase avantaje, dar și dezavantaje. Cadrul didactic trebuie 

să aleagă metode și tehnici de evaluare potrivite astfel încât să creeze o interacțiune umană profundă și o 

evaluare corectă și obiectivă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
LA NIVELUL CICLULUI PRIMAR 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR REIT DANIELA 

ȘC. GIMN. NR. 2 ,,DIACONU CORESI” BRAȘOV 
 
De mai bine de 20 de ani, învățarea asistată de calculator a devenit o prioritate a statului român. S-a 

urmărit integrarea noile tehnologii în educație, ce-i drept cu pași mărunți datorită reticenței unor cadre 
dicactice și lipsei resurselor materiale informatice în cadrul instituțiilor de învățământ. 

Începând cu luna martie 2020, am fost provocați să ne adaptăm situației actuale de a continua 
activitatea didactică în noul context mondial. Am realizat cu toții faptul că învățământul românesc este 
parțial pregătit din punct de vedere al modernizării procesului didactic. De asemenea, unele cadre didactice 
au trecut cu greu la predarea online.  

Predarea-învățarea-evaluarea la distanță au devenit o mare provocare și un demers național în 
continuă mișcare. Cadrele didactice au recurs la o serie de aplicații precum Whatsapp și Facebook 
messenger, Kahoot, Padlet.  

În prezent, cele mai folosite platformele educaționale specializate pe e-learning sunt Google 
Classroom, Google Meet, Zoom. Astfel, elevii și profesorii au posibilitatea de a continua predarea-
învățarea-evaluarea școlară în mediul online. Comunicarea în timp real între profesor și elevii săi reprezintă 
un beneficiu al acestui mod de abordare. Pentru rezultate mai bune este necesară implicarea familiei, ca 
partener în educație.  

Din păcate, învățarea online are însă și limite, care au un impact negativ asupra învățării eficiente, 
deoarece o mare parte a activității didactice față-în-față nu se poate realiza în mediul virtual. Comunicarea 
poate părea uneori artificială, neputându-se obține un feedback comunicațional real.  

Monitorizarea învățării în mediul online este dificil de realizat. Lipsește dialogul veritabil cu elevii. 
De asemenea, profesorul nu poate verifica permanent ceea ce scriu elevii în caiete și nici evaluarea lor nu 
este optimă. În acest sens, cadrul didactic recurge la alte resurse digitale online.  

În prezent, există mai multe aplicații care înlesnesc evaluarea elevilor, însă fiecare profesor își alege 
metodele, mijloacele și strategiile de evaluare optime elevilor săi. 

Cele mai des întâlnite sunt: 
1. Google Classroom 
2. Google Meet 
3. Google Jamboard 
4. Google Forms 
5. Kahoot 
6. Wardwall 
7. LearningApps 
8. ASQ 
9. Mentimeter 
Fiecare cadru didactic alege variantele potrivite, în funcție de disciplină, de conținuturi, dar și de 

materialele necesare care pot fi prezentate. De asemenea, se ține cont de instrumentele de care dispune 
fiecare elev pentru a realiza o evaluare continuă. 

Google Classroom este o aplicație complexă. Aici profesorii pot posta teme pentru elevi, pot încărca 
diverse materiale, pot realiza teste/quizz-uri și se pot conecta cu elevii de pe link-ul fiecărei clase, fără a 
mai fi necesară stabilirea unei întâlniri în Google Calendar. Fiecare clasă are ,,un catalog” cu toți elevii și 
astfel profesorul poate vedea cu ușurință cine a postat temele și ce punctaj a obținut fiecare elev. 

Google Meet permite întâlnirile față în față și elevii pot fi evaluați continuu și corect. De asemenea, 
se poate realiza interevaluarea și autoevaluarea prin raportare la criteriile de evaluare stabilite de profesor 
și însușuite de elevi 
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Google Jamboard este o aplicație care perimte ca tabla să fie mutată de la profesor la elevi, aceștia 
rezolvând exercițiile și văzând tot ce scriu colegii în timp real. 

Google Forms pemite realizarea de formulare și de teste pentru elevi. Profesorul poate include 
materiale audio/video sau imagini și poate alege din multitudinea de variante de întrebări pentru teste, iar 
elevii pot vedea răspunsurile date. 

Kahoot este o aplicație unde profesorul poate crea teste și insera imagini potrivite întrebării. Acesta 
poate vedea și un raport al rezultatelor finale ale elevilor. În timpul ,,jocului” elevii sunt într-o competiție. 
Ei trebuie să răspundă corect, cât mai repede pentru a primi cât mai multe puncte pentru a-și asigura un loc 
pe podium. Inconvenientul este că sunt necesare două dispozitive, pe unul văd copiii întrebările, iar pe 
celelalt aleg varianta corectă dintre cele patru propuse. Se pot folosi și teste postate de alte persoane. 

Wardwall și LearninApps sunt aplicații potrivite ciclului primar pentru că permit evaluarea sub 
formă de jocuri foarte captivante, iar elevii nu se mai simt presați, stresați, din contră, devin operativi și 
motivați. 

ASQ este o aplicație unde se pot crea clase de elevi și aici profesorii crează teste, elevii le pot rezolva 
oricând, iar rezultatele lor apar într-un tabel/catalog. Elevii pot rezolva și teste create deja de alți profesori. 

Mentimeter permite evaluarea sub forma unor întrebări cu variante de răspuns care la final se 
prezintă într-un grafic.  

Activitatea virtuală este complementară celei reale și nu o alternativă a acesteia. Profesorii dedică 
mai mult timp pregătirii activităților online decât celor tradiționale și nu pot să motiveze și să mențină treaz 
interesul elevilor în permanență. De aceea este neceasară alternarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor 
de evaluare.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: RISTIN RAMONA LUCIA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ELENA GHIBA BIRTA” ARAD  
 
În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-pregătire, 

care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea de tip online 
(proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces facil la infrastructură, 
resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor/studenților care trebuie să dețină abilitățile de 
utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea resurselor online, să 
demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de organizare și de 
management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități de a comunica cu 
grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și la e-
pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul 
didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a software-ului, abilități de selectare 
critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare, manifestarea de 
atitudini pozitive față de tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul 
performanțelor școlare/academice, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, cu 
implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât în planul 
scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat din partea 
profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului de motivație 
pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan emoțional, prin 
manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu profesorul/colegii. 
Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de frustrare și a nivelului de stres , ceea 
ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția sindromului de burnout. 

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. 

 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. 

 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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EVALUAREA ONLINE 

METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 
EVALUARII – 

 
RODEAN LIANA MARIA 

G.P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ,, 
ALBA IULIA, GRUPA MARE  

 
„Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.” (Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 În contextul pandemiei actuale, învățarea se realizează în mediul online, ceea ce a fost și este o 

provocare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru copii și părinți. Din mers, am învățat să utilizez 
mijloacele moderne de predare, încercând să planific și să organzez activități cât mai interesante pentru 
copii, dar care să fie totodată și facil de realizat.  

 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 este o dimensiune fundamentală a procesului de învățământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor și progreselor învățării. A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au 
fost atinse, precum și eficiența metodelor de predare-învățare utilizate. În mediul online, pentru a facilita 
evaluare la preșcolari, am considerat oportună utilizarea unui instrument web prin care am creat conținuturi 
educaționale interactive, anume platforma „VideoAnt”. Am ales diverse cântece, povești, legende ale 
naturii pe care copiii le-au vizionat, iar pe parcus aveau de răspuns la întrebări specifice. Prin acest 
instrument modern utilizat pentru activitatea online am primit un feed-back foarte bun din partea 
preșcolarilor care m-a ajutat să observ nivelul copiilor și rezultatele ,,grădiniței de acasă,,. 

 Un alt instrument web pe care l-an utilizat cu plăcere a fost ,,Worldwall net,, cu ajutorul căriua am 
conceput un joc pentru Domeniul Limbă și Comunicare intitulat ,,În lumea poveștilor,,. Jocul a fost 
conceput sub formă de chestionar, copiii observau personaje din povești și alegeau răspunsul corect din 3 
variante de răspuns.  

 Instrumentul online ,,Quizz,, mi-a oferit posibilitatea desfășurării unei activități de evaluare atractivă 
și distractivă pentru copii, iar faptul că am obținut statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate 
despre răspunsuri, timp etc. m-au ajutat în interpretarea rezultatelor evaluării. 

 Deși comunicarea față-în-față nu este posibilă, am încercat să păstrez legătura cu copiii, să vorbim, 
să ne vedem online, nu doar să trimit sarcini de lucru. În acest sens, am organizat întâlniri pe platforma 
GoogleMeet cu preșcolarii (și cu părinții ) în cadrul cărora am prezentat diverse sarcini didactice pe care 
copiii să le desfășoare sincron, apoi fiecare își prezenta rezultatul obținut. Trebuie menționat faptul că am 
întâmpinat și dificultăți, deoarece unii copii nu au avut răbdare să aștepte în fața instrumentului modern 
(telefon, laptop, tabletă) și uneori părăseau activitatea.  

Fiind la nivelul preșcolar, am încercat să captivez copiii însă, nu am încercat să dezvolt plăcerea 
copilului pentru tehnologie, lăsându-i posibilitatea să desfășoare activitățile propuse atunci când are 
disponibilitate. 

În urma evaluării online, am constatat faptul că învățarea la distanță este mai mult decât o provocare 
obișnuită, pentru mine platformele și soft-urile educaționale utilizate și-au dovedit utilitatea în captarea 
preșcolarilor, însă învățarea online nu poate substitui învățarea tradițională de tip față în față. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1.  Ionescu, Mihaela (coord.), (2010) – Repere fundamentale în învățarea timpurie a copilului de la 

naștere la 7 ani, București, ed. Vanemonde 
2.  https://ant.umn.edu/ 
3. Diverse platforme și instrumente web 
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PLANIFICAREA ACTIVITAȚILOR DE EVALUARE FINALA ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘC. ROFF NICOLETA MARIA 

 
Grupa: mare  
Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?  
Proiect tematic: Adio Grădiniță! – evaluare finală 
 
Dimensiuni ale dezvoltării: 
• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 
• Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 
• Activare și manifestare a potențialului creativ 
• Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
• Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 
 
Comportamente vizate 
- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei  
- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate  
- Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare  
- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative  
- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă)  
- Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 
  

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică 

LU
N

I 

DȘ ” Din ce anotimp face 
parte?” 
 
DEC „Eu voi fi școlar” 
cântec  

Să recunoască elementele 
caracteristice celor patru 
anotimpuri 
Să audieze cu atenție 
cântecul; să exprime 
emoții, sentimente 
specifice. 

Test 
https://wordwall.net/resource/270685
5/anotimpurile 
Vizionare filmuleț pe You Tube: 
https://youtu.be/Iy6Obrignls 

M
A

R
ȚI

 
 

DLC„ A fost o dată ca 
niciodată” 

Să recunoască povestirile 
Să recunoască 
personajele din povești 

Test 
https://wordwall.net/play/2399/908/6
59 

M
IE

R
C

U
R

I 
 

DOS + DȘ Activitate 
integrată „Omida” –
confecționare+adunare 
 

Să cunoască şi să 
utilizeze tehnici simple 
de lucru pentru realizarea 
unei activităţi practice: 
decupare, lipire; să 
efectueze operații de 
adunare cu 1, 2 unități. 

Vizionare filmuleț pe You Tube: 
https://m.youtube.com/watch?v=yXI
pSwZgQLQ 
 

JO
I  

DEC „Autoportret în 
oglindă” desen  

- să redea tema utilizând 
tehnici specifice 
desenului 

Prezentarea unui model de inspirație 
https://gargaritacurioasa.ro/?p=4051 
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V
IN

ER
I 

 
DPM +DȘ Activitate 
integrată „Șotron” 
 
 
 
 
 

Să respecte regulile 
jocului, conform 
indicațiilor date în 
filmuleț; să fie apt să 
utilizeze deprinderile 
motrice însuşite în 
diferite contexte. 

Prezentarea filmulețului  
https://youtu.be/Me9EWeGVI1E 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICA  
 

CADRU DIDACTIC: RABOLU ELIAN NARCIS  
UNITATEA DE ÎNVATAMANT :L.P.S. „VIITORUL”PITESTI 

 
Considerat, pe bună dreptate, un element fundamental în orice activitate umană cu obiective bine 

definite, evaluarea este o componentă stabilă oricărui proces instructiv educativ şi se realizează cu 
rigurozitate în funcţie de obiectivele propuse ce se pot constitui în repere utile autoevaluării.  

Schimbările actuale datorate pandemiei de Covid 19 și trecerea în învățământul online reprezintă o 
provocare pentru factorii implicați în procesul de predare –învățare în special pentru predarea lecțiilor de 
Educație Fizică. Apare astfel necesitatea schimbării programei școlare și adaptarea conținuturilor și 
activităților de învățare la particularitățile predării în mediul online. Cuvântul cheie folosit este Flexibilitate 
și adaptarea măsurilor pentru a oferii cât mai multe variante și oportunități de practicare a exercițiilor fizice 
în mediul online. 

Apar câteva întrebări la care trebuie să găsim un răspuns bazat pe realitățile actuale: 
• Ce competențe trebuie și este posibil să formăm în viitor 
• Cum oferim motivație și suport psihologic beneficiarilor exercițiilor fizice 
• De ce condiții materiale și tehnice avem nevoie  
• Ce conținuturi și activități de învățare folosim și ce obiective ne propunem 
• Timpul alocat lecției de Educație fizică și frecvența săptămânală. 
• Ce instrumente de evaluare folosim și cum ne folosim de evaluare pentru creșterea calității predării 
Odată fixate obiectivele de instruire, precum și competențele urmărite, trebuiesc abordate cele mai 

eficiente conținuturi și mijloace de evaluare. În viziune cibernetică, evaluarea, reprezintă un act prin care 
se realizează ameliorarea permanentă a fenomenului sau procesului respectiv, putând să devină un moment 
al fenomenului sau procesului ca atare, punctul de plecare în autoreglarea acestuia. În ultimă instanţă, 
evaluarea se constituie intr-o condiţie de desfăşurare a fenomenului sau procesului respectiv, cu 
repercursiuni privind schimbarea obiectivelor şi a strategiilor folosite.  

Conținuturile abordate trebuie să urmărească în principal: 

 Dezvoltarea fizică armonioasă și a indicilor morfo funcționali.  
 Instrumentul de evaluare poate fi parcurgerea sau imaginarea de către elev unei fișe de lucru cu 

exerciții de prelucrare selectivă a aparatului locomotor, exerciții pentru prevenirea viciilor de postură în 
care să se aprecieze corectitudinea de execuție și alegerea exercițiilor. 

 Dezvoltarea calităților motrice si a capacității de efort și se pot folosi: 
 Testul de orientare spațio temporală Matorin 
 Testule de apreciere a distanței 
 Testul de echilibru Flamingo 
 Flotări cu braţele sau cu picioarele sprijinite de bancă  
 Abdomene și genoflexiuni pe 30" 
 Măsurarea mobilității coxofemurale și a coloanei vertebrale 
 Exersarea deprinderilor motrice specifice unor ramuri sportive 
. Metode şi tehnici de apreciere şi notare; 
 Aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoţită permanent de acordarea unor calificative. 
 Aprecierea şi notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel naţional sau local. Se 

mai numeşte metoda absolută şi se aplică la unele probe pentru calităţile motrice. 
 Aprecierea şi notarea prin comparaţie (metoda relativă). Comparaţia se face la nivel de clasă; 

profesorul aşează în ordine rezultatele şi face scalarea acestora pe intervale corespunzătoare calificativelor. 
Este eficienţă dacă există doar un rând de clase. 
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 Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în funcţie de valoarea 
performanţională iniţială şi finală. 

 Nivelul de execuţie tehnică sau tactică a deprinderilor şi priceperilor motrice în condiţii de exersare 
parţială sau globală. Depinde de competenţa profesională a profesorului. 

 Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea 
unor verigi din lecţie, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, alcatuirea atelierelor de lucru. 

 Observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor observaţiei (reacţie la efort, atitudini, 
comportamente în ansamblu şi în situaţii deosebite). 
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EVALUAREA IN ONLINE LA CLASA PREGATITOARE 

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

  

 PROF. INV. PRIMAR RACHIȚAN CORINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 21 SIBIU 
 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să conteze întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 

pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. În cazul predării în mediul online se impune 

regândirea materialului didactic și a strategiilor didactice folosite în predare și evaluare. Chiar dacă 

predăm la Clasa pregătitoare, instrumentele de evaluare online sunt o parte necesară a învățării la distanță. 

Dacă cunoaștem lacunelor elevilor, atunci putem ajusta și regândi lecțiile pentru a acoperi respectivele 

lacune. 

 La Clasa pregătitoare putem vorbi de evaluare formativă,continuă, fie că este orala sau prin teste 

scurte cu alegerea itemilor. Este indicat să folosim ambele instrumente de evaluare deoarece, de exemplu, 

un copil emotiv nu se va descurca foarte bine la o evaluare orala, dar poate rezolva corect și ușor un test în 

aplicația Wordwall sau pe Didactic.ro.  

 În cele ce urmează voi exemplifica cum am realizat evaluarea la clasa mea. Folosind instrumentul 

Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări, foarte multe pe bază de imagini, ceea ce se și pretează 

la Clasa pregătitoare. Testele concepute pe Didactic.ro se pretează cel mai bine pentru matematică(unde 

elevii pot selecta rezultatul unui exercitiu, pot selecta vecinii numerelor, numerele pare/impare, unități de 

măsură neconvenționale și multe altele) dar și pentru comunicare în limba română (unde elevii pot alege 

coespondentul unui cuvant scris cu litere mici dintre cuvintele scrise cu litere mari, pot selecta cifra 

corespunzatoare numărului de silabe ale unui cuvânt, etc.). Putem să folosim aceste “joculețe” în cazul 

predării sincrone sau asincrone. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. Sunt 

o bună modalitate de a asigura feed-back-ul. 

 În ceea ce privește evaluarea orală, aceasta se poate desfășura doar în cadrul activităților sincron. 

Acestea se pretează la orice materie, îi avantajează pe copiii dezinvolți și poate fi mai corectă decât cea mai 

sus menționată pentru că, în on-line marea problemă este verificarea identității. În cazul în care le trimitem 

copiilor un test în Wordwall sau pe Didactic.ro nu putem garanta că ei îl rezolvă singuri. Deci, limitele de 

natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale elevilor.  
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OARE ȘTIU, POT SA EVALUEZ ON-LINE? 

 
PROF. RADOSLAVESCU ILEANA SIMONA 

CARAȘ-SEVERIN 
 
În vasta literatură despre educație, se scrie atât de mult, în jurul activității didactice, sunt foarte multe 

păreri teoretice sau rezultate din experiență. Predarea este componenta prin care transmitem conținuturi 
științifice 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 o componentă de motivare. Motivația de a învăța, dincolo de teama unei note, este un 
factor foarte complex, care cade atât în responsabilitatea profesorului dar mai ales a părintelui, indiferent 
de nivelul de studii. Pentru elev și părinte, devine din ce în ce mai persistentă întrebarea demotivațională 
„de ce trebuie să învăț asta…”. Răspunsul este diferit de la o generație la alta și vine în timp, atunci când 
avem nevoie de conținuturile pierdute.  

În situația actuală, online,să predai e simplu dacă ai o tablet digital. Stai acasă, în confortul camerei 
tale. Este o provocare, poate fi chiar distractiv, dacă îți place ce faci. Ai putea spune că învățarea nu e chiar 
treaba ta ca profesor, ai un curriculum, ai predat cum ai putut mai bine, să învețe elevul … ! Dar evaluarea 
e în responsabilitatea ta! Iar pentru asta profesorul trebuie să asigure că evaluarea este continuă, completă 
și corectă. Elevii ne pun adesea întrebarea ,, de câte note avem nevoie?” ,,mai trebuie să dăm o lucrare?” și 
noi ne gândim cu groază la timpul necesar realizării testului și corectarea cestuia. 

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 

Notarea emiterea 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. 

Evaluare o putem face prin metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice și metode 
complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, 
portofoliul, autoevaluarea. 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 trecut la 
activitatea online dar și la evaluarea online. Este 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 clasă, trebuie să 
găsești mai multe resurse să te faci înțeles, îți lipsește interacțiunea cu elevii, răspunsul din privirea lor, dar 
și frustrarea că uneori vorbești la niște litere aflate în pătrate colorate sau colțuri de camera, elevi care sunt 
conectați doar fizic.  

 Majoritatea școlilor folosesc platformele Google Classroom și Microsoft Team, platforme ce oferă 
instrumente gratuite pentru predare, conținutul on-line, filmulețele de pe Youtube, tablet digitală pot fi 
îndeajuns pentru a oferi elevului șansa de a se pregăti. 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 
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comunicarea video-audio unu la unu, în care elevul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție 
învățată.  

Pentru probele scrise, pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția profesorilor un set de 
standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator 

Dar apar o serie de problem: identitatea celui care rezolvă testul, multitudinea informațiilor ce pot fi 
culese pentru rezolvarea itemilor, colaborarea dintre elevi și nu numai…. Evaluarea trebuie să fie 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 test on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția profesorului 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; 
• 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; 
• limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor elevilor la proces. 
Pentru referate și proiecte putem folosi aplicațiile, se poate face încărcarea acestora și evaluarea 

ulterioară de către profesor. Sau putem folosi e-mail pentru transmiterea și evaluarea acestora. Dacă vorbim 
despre proiecte experimentale elevul poate filma activitatea și o poate posta on-line. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. RADU ALINA SIMONA,  

LICEUL TEHNOLOGIC „CAPITAN NICOLAE PLESOIANU”, RM. VALCEA 
 
Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia 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. 

Instrumentul de evaluare este un element constitutiv al unei metode, prin intermediul căruia elevul ia 
la cunoştinţă sarcina de evaluare. Prin faptul că folosesc capacităţi cognitive diferite, fiecare din metodele 
şi tehnicile de evaluare prezintă avantaje şi dezavantaje. Din acest motiv, o verificare completă a realizării 
obiectivelor în procesul de instruire se va face prin îmbinarea diferitelor metode de evaluare. 

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, 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 elevilor;  
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis;  
- evaluările pot fi păstrate și reutilizate;  
- furnizarea de feedback imediat. 
În evaluarea online tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat pentru ca 

elevii să folosească tehnologia şi să-i ajute să devină autonomi în învățare. 
Folosind liceul nostru Gsuite am căutat să utilizez următoarele: 
-Google Classroom: aici putem 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. 

Ca exemplu prezint o metodă de evaluare didactică modernă și eficace, 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. 

Crearea unui simplu cont Google ne permite să beneficiem de toate serviciile oferite de Google: 
(Blogger), crearea unui site (Sites), crearea și stocarea diferitelor documente (word, prezentări, foi de calcul, 
formulare, desene, etc.) 
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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; 
 profesorul poate limita timpul de răspuns pentru elevi, iar întrebările vin aleatoriu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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*Radu Ion ’’Evaluare in procesul didactic ’’, EDP RA , Buc.- 2000  
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 EDUCAȚIA ON-LINE NOUA PROVOCARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR 

 

PROF. RADU CAMELIA 

 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO “TRAIAN VUIA”, GALAȚI 
 

 Progresul tehnologic a generat trecerea de la „traditional media” la „new media”, prin dezvoltarea 

Internetului, şi ulterior la „social media”, rezultând o explozie a volumului, valorii şi accesibilităţii 

informaţiilor obţinute din surse deschise.  

 Trăim într-o societate aflată în continuă schimbare, în care tehnologia digitală transformă fiecare 

aspect al vieţii umane, în vreme ce biotehnologia poate schimba însăşi viaţa într-o singură zi. Viaţa modernă 

oferă şanse şi opţiuni mai mari, dar şi riscuri şi incertitudini sporite. Digitalizarea culturii la nivelul societăţii 

a determinat apariţia reacţiilor şi la nivelul sistemului educativ, implementarea noilor tehnologii devenind 

o cerinţă tot mai acută în învăţământ. Noile metode de predare și învățare ajută elevii să-și dezvolte 

abilitățile necesare societății bazate pe cunoștințe. 

 E-learning reprezintă interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare şi tehnologiile informaţionale, 

ICT (Information and Communication Technology), acoperind un spectru larg de activităţi, de la 

învăţământul asistat de calculator până la învăţământul desfăşurat în întregime în manieră online.  

 Soluțiile de e-Learning acoperă nevoile întregului sistem educațional, oferind instrumente utile 

pentru toate nivelurile – de la factorii de decizie din ministere, până la elevi, profesori, părinți și chiar 

publicul larg. 

 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 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. 

 În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii 

de predare în programele lor de instruire. 

 Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost determinat 

în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între cadrele didactice și 

elevi. În acest sens s-a apelat la platforme educaționale variate care au fost promovate în această perioadă 

pe internet, fiind în varianta free cum ar fi: 

• Google Classroom 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. 
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 Fiecare clasă creează automat un folder separat în Discul utilizatorului respectiv, unde elevul poate 

trimite lucrări pentru a fi notat de un profesor. Aplicațiile mobile, disponibile pentru dispozitivele iOS și 

Android, permit utilizatorilor să facă fotografii și să le atașeze la teme, să partajeze fișiere din alte aplicații 

și să acceseze informații offline. Profesorii pot monitoriza progresul pentru fiecare elev, iar după ce îi 

notează pe elevi, profesorii pot lăsa comentarii private pe baza temei. 

• Google 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 în sesiunea online. Meet acceptă până 

la 100 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. 

Un sistem de e-learning constă într-o experienţă planificată de predare învăţare, organizată de o 

instituţie ce furnizează resurse educaţionale stocate pe medii electronice într-o ordine secvenţială şi logică 

pentru a fi asimilate de subiecţi în maniera proprie, fără a-i constrânge la activităţi sincrone de grup. 

Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de a înlocui 

tipurile tradiţionale de formare, ci de a le completa în scopul măririi randamentului acestora. 
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*https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/educatia-fata-cu-provocarile-unei-situatii-

exceptionale 

* https://chrome.google.com/webstore/detail/google classroom 

* https://ro.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom 
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EVALUAREA ELEVILOR IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

PROF. RADU ELENA LAURA 

ȘCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL, PLOIEȘTI 
 

Evaluarea are un rol esențial în procesul de învăţare, oferind informaţii despre evoluția elevilor şi 

reconfigurând strategia cadrului didactic privind procesul de învăţare.  

Rezultatele evaluării sunt utilizate pentru a cuantifica progresul şi succesul elevilor, profesorilor, 

cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 

proces.  

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 

susţină interesul elevilor pentru fiecare disciplină, să-i canalizeze spre acumularea de cât mai multe 

cunoștinte şi spre activitatea de învăţare, stabilind astfel în ce măsură s-au atins obiectivele de învățare. 

Tehnologiile informatice sunt utilizate în predarea tututor disciplinelor, apărând noi tipuri de cursuri, 

instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor și al cadrelor didactice. Instrumentele de evaluare 

online pentru profesori sunt o parte esențială a învățământului desfășurat online.  

În contextual pandemiei, profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei în activitatea instructiv-

educativă, având la dispoziție nenumărate posibilități, iar evaluarea online se realizează cu ajutorul 

diferitelor instrumente sau aplicații:  

- Quizizz - 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 - aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc, acestea fiind utilizate în cazul predării 

sincrone sau asincrone, la începutul (actualizarea cunoștințelor) sau la finalul lecției (asigurarea feed-back-

ul).  

- Quizlet, LearningApps sunt aplicații cu ajutorul cărora putem crea fișe de lucru, activități 

interactive, teste etc.  

- Google Forms - permite conceperea testelor scrise cu întrebări deschise, închise, cu mai multe 

variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Profesorul poate include 

explicații pentru răspunsurile greșite, explicații pe care elevul să le primească după finalizarea testului.  

- Kahoot –acestă aplicație permite elevilor să construiască ei înșiși itemi de teste. 

Utilizez aplicația Kahoot pentru verificarea asimilării conținuturilor de către elevi (în etapa de 

actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de evaluare formativă), atunci când exersăm anumite 

1043

https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/


conținuturi de istorie a creștinismului într-o manieră interactivă, identificarea unor informații despre 

sărbătorile creștine și clasificarea acestora, etc.  

Aplicația Kahoot a fost primită cu entuziasm de elevii, aceștia având ocazia de a face dovada 

cunoștințelor dobândite fără teama că vor greși. Elevii sunt motivați să obțină rezultate tot mai bune la 

fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine facilă pentru profesor, cât și pentru elevi, 

diminuând stresul evaluării cunoștințelor prin implicarea acestora într-o activitate interactivă care îi 

stimulează în obținerea unor rezultate mai bune (https://create.kahoot.it/creator/0f058c33-9bef-4210-

bd85-0b9c5fd67d05). 

 Dezavantajele acestei aplicații sunt legate de posibilitatea scăzută de a evalua competențele reale ale 

elevilor, capacitatea de analiză și sinteză. Itemii sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, Adevărat sau fals, 

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. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, posibilitățile de utilizare a tehnologiilor în procesul 

de predare și evaluare sunt nenumărate, dar ceea ce trebuie înțeles este modul în care tehnologia va contribui 

la adaptarea pedagogiei la noile condiții de desfășurare a procesului instructiv-educativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBIOGRAFIE: 

* quizizz.com/ 

* wordwall.net/ro 

* quizlet.com/ 

* learningapps.org/ 

* kahoot.com/ 

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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METODE ȘI TEHNICI DE AVALUARE A ACTIVITAȚII EDUCATIVE IN 

REGIM ON-LINE 
 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG - RADU ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA ,,C-TIN PUFAN,, GALAȚI 

  
 
 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 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. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-didactic.ro 
-scribd.ro 
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EVALUAREA ONLINE, O NOUA PROVOCARE 

 
 AUTOR: PROF. RADU LAURA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 „DIACONU CORESI” BRAȘOV 
 
 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare, este esențială pentru procesul de certificare, 

iar, dacă este cuprinsă într-o sarcină sau exercițiu autentic de învățare, poate fi parte din experiența învățării. 
 Evaluarea online a crescut în popularitate deoarece se crede că va ajuta la administrarea unui volum 

mare de notare și administrare. 
 Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori constă în faptul că se îndepărtează de noțiunea de evaluare ca 
document Word, adică de la simpla foaie de hârtie și se îndreaptă spre noțiunea de evaluare ca un document 
electronic și în utilizarea tehnologiei pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată pe calculator capătă o extindere din ce în ce mai 
mare în rezolvarea de probleme care îi pun în dificultate pe elevi. Acest tip de evaluare 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. 

Voi prezenta, în cele ce urmează, câteva instrumente (aplicații) care pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Wordwall este o aplicație în care se pot crea multiple activități interactive pentru elevi: fișe de lucru, 
chestionare, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă. Înregistrarea se poate face prin contul 
Google sau Facebook. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
și altele. Platforma oferă posibilitatea de a căuta exerciții selectate pe discipline, de a indica grupurile cu 
care se lucrează și de a salva materialele create. 

Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru Word Wide Web:  
• JCloze – crează exerciții de completare a spațiilor libere 
• JCross – crează cuvinte încrucișate care pot fi completate online 
• JMatch – crează exerciții de asociere sau ordonare 
• JMix – crează exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziție 
• JQuiz – crează exerciții bazate pe întrebări 
Plickers este o aplicație online, un instrument de evaluare, o modalitate rapidă și  
simplă de a verifica cunoștințele elevilor. Poate fi utilizată cu succes în evaluarea predictivă, 

formativă, sumativă. Cu ajutorul videoproiectorului sunt proiectate întrebările și variantele de răspuns ale 
testului creat de profesor prin intermediul aplicației. De acestă dată, elevul nu mai folosește creionul și foaia 
de hârtie, nu ridică mâna pentru a da răspunsul și nici nu utilizează un dispozitiv electronic. El va răspunde 
la întrebări prin ridicarea unui card personal și cu formă unică, descărcat din aplicație, printat și care, pentru 
fi mai rezistent, poate fi țiplat. 

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 s-au dat, 
iar la finalul testului, fiecare copil știe întrebările la care a răspuns corect și cele la care 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.  

1046



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 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.  

 
 
 BIBLIOGRAFIE:  
• Nicola, Ioan, Pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.  
• http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects/OverviewAndBenefits/  
• https://get.plickers.com/ 
 
 
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. 
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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
* quizizz.com/ 
* wordwall.net/ro 
* quizlet.com/ 
* learningapps.org/ 
* en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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NORUL DE CUVINTE -INSTRUMENT DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROFESOR: RADU MARGARETA 

 COLEGIUL NAȚIONAL VASILE LUCACIU, BAIA MARE, MARAMUREȘ 
 
Reprezintă un instrument de utilizat în analiza de conținut. Cititorul norului identifică cuvintele 

frecvente dintr-un text și află, în mare, despre ce este vorba înainte de a citi integral textul. Sunt excelente 
instrumente de folosit în educație și cercetare. 

 Astfel, norul de cuvinte poate fi un instrument folosit pentru evaluarea asimilării conținutului unui 
curs și, de asemenea, un excelent instrument pentru învățare. În plus, elaborarea unui nor de cuvinte este 
un instrument de a învăța în comun. Utilizarea sa este utilă pentru a învăța pe mai departe pe tot parcursul 
vieții. 

Avantajele utilizării norului de cuvinte 

 
 

 Cum îi poate ajuta norul de cuvinte pe elevi? 
Elevii pot să analizeze documentele scrise de alții, precum și propriile lor documente. Cum? Prin 

copierea textului unui document într-un generator de nori de cuvinte. Astfel ei pot vedea rapid cuvintele 
care apar cel mai frecvent în respectivul text din document.  

 Când e vorba despre propriile scrieri, norii de cuvinte îi pot ajuta pe elevi să vadă care sunt cuvintele 
pe care le-au folosit în mod frecvent în textele scrise de ei.  

 Elevii ar putea folosi norii de cuvinte în timpul procesului de revizuire a unei compuneri proprii, a 
unui referat sau a unui eseu. Norii de cuvinte vor arăta rapid elevilor care sunt cuvintele pe care le-au folosit 
cel mai mult în text. Apoi ar putea să se gândească la sinonime pentru cuvintele pe care le-au folosit cel 
mai des în scrierile lor. 

Aplicații generatoare  
Există câteva aplicații online cu care pot fi creați nori de cuvinte. Cel mai folosit generator de nori de 

cuvinte este Wordle.com, dar există și altele.  
De asemenea, există aplicații care funcționează sub forma unor extensii: Word Cloud Generator Add-

on for Google Documents 
Sugestii pentru elevii care vor să învețe să extragă maximum de utilitate din acest instrument: 
Faceți exerciții de realizare a norilor de cuvinte umplând o foaie, o tablă, o foaie de flipchart, o coală 

A3 cu cuvinte referitoare la acțiunea biologică a unor alcooli. Faceți asta în comun cu alți colegi. Apoi, 
asupra cuvintelor scrise la întâmplare procedați la clasificare, formarea de propoziții, realizarea de diagrame 
și legături între cuvintele scrise, colorați sau hașurați cuvintele în culor diferite după categoriile din care fac 
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parte, inițiați și dezvoltați categorii atribuindu-le culori sau semne iconice particulare (de exemplu, cerc, 
pătrat sau triunghi), realizați hărți conceptuale sau infografice folosind cuvintele din nor. 

 

 
 
Exemplu: nor de cuvinte_acțiune biologică și importanța practică a etanolului 
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 AVANTAJE SI DEZAVANTAJE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR, RADU MARICICA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA HOMOCEA/ VRANCEA 
 
Introducerea internetului în şcoală şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în 

procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare 
în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 
Ca orice altă metodă de învăţare, prezintă avantaje şi dezavantaje. 
Avantaje : 
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de 
schimbare socială rapidă; 
2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea 
imediată a răspunsurilor elevilor; 
3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 
4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
5. Dezvoltarea culturii vizuale; 
 Dezavantaje: 
1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 
2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 
3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 
4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 
Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace 

didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a 
calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. 
Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le 
valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 

 
 Evaluare pe platforma AeL Educaţional 
 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. 

Produsele multimedia educaţionale – prezentări, publicaţii electronice (afişe, fluturaşi, broşuri, 
buletine informative, ziare etc.), situri wiki şi bloguri - se realizează cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a 
comunicării. 

Prezentările – sunt materiale descriptive, îmbogăţite cu imagini, materiale video-audio, diagrame, 
legături către alte surse (via Internet). Microsoft PowerPoint este aplicaţia prin care puteţi realiza prezentări 
variate. 

Publicaţiile – sunt destinate comunicării bazate în mare măsură pe text, îmbogăţită cu imagini, 
grafice etc. 

Siturile wiki şi blogurile . Evaluarea acestor produse multimedia se realizează cu ajutorul unei 
multitudini de instrumente care vizează atât produsul, cât şi procesul: fişe de observare, grile de evaluare 
criterială, liste de verificare, jurnale de reflecţie etc 
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 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. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport 

de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009. 
2.(Online:www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdfhttp://www.1educat.ro/resurse/softwar

e_educational/tehnologii_in_educatie.pdf 
3. http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie 
4. http://webcache.googleusercontent.com/ 
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MODALITAȚI DE INTEGRARE A TEHNOLOGIEI IN EVALUAREA 

ONLINE 
 

PROF. RADU OANA MARIA 
ȘCOALA GIMAZIALA NR.1, COMUNA DRAGOEȘTI, JUDEȚUL VALCEA 

 
 Adaptarea la cerințele societății bazată pe cunoaștere solicită profesorilor să regândească parcursul 

educațional al tinerilor de azi, permițându-le acestora să exploreze noul, să rezolve probleme prin 
intermediul propriilor activități de cercetare/investigare, să relaționeze cu ceilalți în diferite medii culturale 
și sociale, să exprime opinii argumentate. 

Tehnologiile de informare și comunicare sunt acum o parte integrantă a procesului de socializare, 
Acestea evoluează în permanență pentru a pune la dispoziție o funcționalitate sporită, în timp ce aplicațiile 
software devin din ce în ce mai inteligente și mai receptive pentru cel care le utilizează. 

 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. 
 - 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 poate fi utilizat pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile. Cele mai multe dintre 
șabloanele noastre sunt disponibile atât în versiunea interactivă, cât și imprimabilă. Cele interactive sunt 
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. Cele 
imprimabile pot fi imprimate direct sau descărcate ca fișier PDF. Ele pot însoți activitățile interactive sau 
cele independente. 

 Activitățile Wordwall pot fi utilizate pentru temele finalizate de studenți. Atunci când un profesor dă 
o temă, cursanții sunt îndrumați către acea activitate fără a vizita pagina principală de activitate. Această 
caracteristică poate fi folosită în clasă 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. 

 - Kahoot este una dintre aplicațiile care se folosesc cu success în activitatea cu elevii, la majoritatea 
disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor, în etapa 
de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Este o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită 
mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, 
în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau laptopul. 
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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. 
• Aici găsiți un tutorial în română despre cum puteți crea un Kahoot. 
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: 
* ANGHEL, Traian, 2009, Instrumente Web pentru profesori, Ed. All, Bucureşti, 288 pag. 
* BRUT, Mihaela, 2006, Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern, 

Editura Polirom, Iași, 248 pag. 
* Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional, Bucureşti, 2011 
* https://wordwall.net/ro/features 
* https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com/kahoot.html 
* https://kahoot.it/ 
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METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 
RĂDUCU ELENA MĂDĂLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CIOFRANGENI 
 
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, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII 

 

 RĂDULESCU MARIA MELANIA,  

LICEUL TEORETIC ,,LITTLE LONDON’’, VOLUNTARI, ILFOV 
 

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. 

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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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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* Cerghit, Ioan, Bunescu, Vasile, 1988, Metodologia instruirii, in Curs de pedagogie, Universitatea 

Bucureşti. 

* Creţu, Virginia, Ionescu, M., 1982, Mijloacele de învăţământ, in Didactica (coord. D. Salade), 

E.D.P., Bucureşti. 

* Cristea, S., 1996, Pedagogie generală. Managementul educaţiei, E.D.P., Bucureşti. 

* Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi. 
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ASPECTE TEORETICO-PRACTICE PRIVIND EVALUAREA ON-LINE 

 
PROF. RADUȚOIU AMIRA VASILICA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE BIBESCU,, CRAIOVA 
 
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. 

Platformele online, facilitează comunicarea în timp real între profesor și elevi. Pentru a susține 
activitățile de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace specifice: utilizarea 
resuselor educaționale deschise, Google Classroom, Edmodo, Easyclass, Moodle etc. 

La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activitatea de învățare (Kahoot, 
Padlet, Bubbl.us, etc) precum și platforma eTwining pentru proiecte colaborative complexe. 

Google Classroom a avut o mai mare vizibilitate, iar în această perioadă, cadrele didactice și 
instituțiile de învățământ au fost ajutate să creeze conturi de echipa de experți elearning prin 
proiectul CRED. 

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. Sortați elevii alfabetic, vizualizați cine a 
predat tema, notați temele și adăugați comentarii private. În plus, adnotați și oferiți feedback pentru teme, 
inclusiv din versiunea mobilă a aplicației. 

Google Classroom vă permite lucrul în mod organizat și puteți revizui munca elevilor incluzând 
sarcini, întrebări, note și comentarii. Puteți să vizualizați activitatea pentru un anumit curs sau pentru toate 
și să sortați ceea ce trebuie revizuit. De asemenea, profesorii pot organiza fluxul cursului prin adăugarea de 
subiecte la postări și prin filtrarea acestora după subiectele selectate. 

Profesorii pot invita părinții și tutorii să se înscrie pentru a primi prin e-mail un rezumat al cursului. 
Rezumatul Google Classroom pentru părinți include sarcinile de lucru ale elevilor sau temele nerealizate. 
De asemenea, părinții primesc anunțurile și întrebările postate de profesori în fluxul cursului la care s-au 
înscris. 

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. 

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.  
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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 ONLINE – O PROVOCARE A INVAȚAMANTULUI ONLINE 

 
GEORGETA RARINCA, PROFESOR DE ENGLEZA, 

 LICEUL TEORETIC “NICOLAE BALCESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea este un indicator al eficienței metodelor de predare și învățare și ne arată în ce măsură s-au 

atins obiectivele procesului educativ. Evaluarea poate fi inițială, formativă/continuă și sumativă/cumulativă 
și are mai multe funcții, de diagnostic, prognostică, de certificare, de selecție. 

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 
evaluarea, alături de actul predării şi al învăţării, să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, 
stimulativ, eficient. Evaluarea online a devenit o provocare în contextual situației actuale și este cea mai 
dificilă etapă din procesul educativ. Învățământul online atrage după sine evaluarea exclusiv online a 
elevilor, deci profesorii își vor adapta metodele de până acum, și vor apela la evaluarea pe platforme de e-
learning. 

Evaluarea online economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor și schimbă însuşi raportul profesor-elev, 
prin creşterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii 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. 

 Metoda care oferă un grad înalt de obiectivitate sunt testele de tip chestionar (răspunsuri 
adevărat/fals), răspunsuri multiple (multiple choice), teste propunând probleme spre soluționare, Aceste 
exerciții sunt foarte ușor de automatizat și de procesat, sunt rapide și disponibile pe diverse platforme create 
în acest scop (ex. exam. net, kahoot com). Le lipsește creativitatea, însă sunt aplicabile în orice domeniu, 
iar profesorilor li se oferă ocazia să elaboreze itemii doriți. Prezentarea imediată a rezultatelor și 
restricționarea automată a perioadei de timp alocată testului/examenului sunt alte avantaje deloc de neglijat. 

În vederea evaluării orale, profesorii își pot evalua elevii direct online în timp real, adresându-le 
întrebări și acordându-le timpul necesar pregătirii răspunsului. Elevii pot, de asemenea, să se înregistreze 
ducând la îndeplinire sarcinile de lucru, încarcă înregistrarea pe platforma e-learning a instituției de 
învățământ, iar profesorii lor vor evalua performanța acestora. Este o strategie extrem de utilă în învățarea 
limbilor străine sau în prezentarea unor proiecte, venind în întâmpinarea elevilor mai timizi, care sunt 
încurajați astfel să se afirme. 

Scrierea de eseuri, specifică disciplinelor umaniste, asigură verificarea modului în care a fost însuşit 
un anumit conţinut de către toţi elevii, permite verificarea unor capacităţi (de analiză, sinteză, rezolvarea 
problemelor), competenţe specifice ale învăţării (exprimarea în scris), oferă posibilitatea evaluatorului de a 
emite judecăţi de valoare întemeiate pe existenţa unor criterii de evaluare clar specificate şi prestabilite. 
Elaborarea de eseuri, de exemplu, este necesară atât pentru cultivarea creativității elevilor, cât și în vederea 
pregătirii examenelor naționale. Elevii își postează eseurile pe platforma educațională în vederea evaluării 
de către profesorii lor. Unul dintre dezavantaje ar fi dificultatea implementării într-un sistem online în 
vederea evaluării automate. 

Autoevaluarea este o metodă alternativă de evaluare a elevilor care le permite acestora să devină din 
evaluați proprii lor evaluatori. Autoevaluarea este un demers care îndeplineşte o funcţie de 
reglare/autoreglare al oricărui proces educațional, elevii demonstrând că sunt maturi și că participă la 
evaluare și notare efectiv. Pentru cultivarea capacităţii autoevaluative se pot folosi mai multe metode cum 
ar fi notarea reciprocă, în sens de consultare a colegilor elevului evaluat, autonotarea controlată,-cel evaluat 
şi-a autoevaluat rezultatele, motivând, chestionarul sau scara de verificare. 

 Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta 
asupra performanţelor obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. Elevii nu trebuie evaluați unii 
în raport cu ceilalti, scopul fiind de a vedea evoluția, progresul, achizițiile și nu de a stabili o ierarhie. 

Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor online de evaluare stimulează crearea unei 
relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între cadrul didactic şi elevi şi între elevi. Elevul nu 
se simte "pedepsit", ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de învăţare şi 
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un element de legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează accesul la informaţie. Implicarea 
elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile acestuia predare-învăţare-evaluare. În 
contextul actual, predarea online prin intermediul platformelor de e-learning implică o evaluare online pe 
care vom reuși să o facem eficientă, atractivă, incitantă, stimulativă. 

 
 Voi încheia cu răspunsuri date de elevi din clasa a V-a la întrebarea: Ce vă place /ce nu vă place la 

evaluarea online? Ce sugestii ați avea?  
“Îmi place ca evaluarea să fie orală când este posibil, deoarece la evaluarea scrisă majoritatea 

colegilor copiază. Platforma Kahoot face ca evaluarea să fie interesantă. Evaluările online sunt mai 
interesante decât testele cu care eram obișnuiți până acum. Îți ia mai mult timp să tastezi pe calculator, să 
faci captură de ecran, însă este o provocare pe care o acceptăm cu toții”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
* https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf  
*https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/autoevaluarea-metoda-complementara-de-

evaluare 
*  http://www.asociatia-profesorilor.ro/evaluarea-scrisa.html 
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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ON LINE 

 
RASTOACA IULIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GENERAL NICOLAE ȘOVA” PODURI 
 
 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 ne-a aratat 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 . 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 reprezinta 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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PROIECT 

,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE,, 
EDIȚIA 2020 

EVALUAREA ASISTATA DE CALCULATOR ȘI METODA DELPHI 
 

PROF. DR. RICHTER ADRIANA,  
COL. EC.,,VIRGIL MADGEARU,, TG-JIU 

 
 Actualmente, în domeniul educației, sunt utilizate tot mai frecvent metode inovative de evaluare 

asistate de calculator. Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) sau evaluarea online 
se referă la folosirea calculatoarelor pentru a livra, marca și analiza teste, teme pentru acasă, proiecte. 
Utilizarea testelor în variantă computerizată are o serie de avantaje față de testarea obișnuită: obiectivitate 
maximă, standardizare maximă, înregistrare automată a rezultatelor, flexibilitate tehnologică, evaluare 
sistematică pe teme cu identificarea temelor ce trebuie repetate, economie de resurse în cazul numărului 
mare de elevi. 

 Evaluarea asistată de calculator crează premise pentru o evaluare modernă, obiectivă și presupune 
existența unor programe care să testeze cunoștințele elevilor și să evalueze răspunsurile acestora. Ea poate 
fi folosită pentru a evalua abilități cognitive și practice. Abilitățile cognitive și cunoștințele sunt evaluate 
cu ajutorul aplicațiilor software de tip ,,e-testing,, iar abilitățile practice sunt evaluate prin intermediul ,,e-
portofolio,, sau a software-urilor de tip simulare. 

 Evaluarea asistată de calculator se poate realiza: 
• în clasă- utilizându se îndeosebi testele de progres 
• în laboratoare- testele sunt sumative si se realizează un feed-back automat pentru utilizatori 
• online- acasă, la școală sau oriunde există un calculator conectat la internet. 
 Cea mai frecventă evaluare/examen online este este prin intermediul testelor de tip chestionar. 

Acestea presupun răspunsuri de tip da/nu (adevărat/fals) sau selectarea uneia/ mai multor variante corecte 
de răspuns dintre mai multe posibile. Chestionarele permit o evaluare obiectivă și sunt aplicabile oricărei 
discipline. Un test poate avea atribuit un timp global limitat (tuturor întrebărilor) sau un interval temporal 
limitat pentru fiecare întrebare.  

Avantajele evaluării asistate de calculator: 
-obiectivitatea evaluării 
-feed-back rapid pentru elev și professor 
-posibilitatea unei diagnose 
-metodă rapidă și eficientă de evaluare 
-adaptarea testelor la nivelul intelectual al elevilor / particularitățile de vârstă. 
Limitele evaluării asistate de calculator: 
-necesitatea existenței bazei materiale 
-cunoștințe de utilizare a tehnologiei din partea elevilor și profesorilor 
-pericolul fraudei. 
Utilizarea metodelor de învățare bazate pe cercetare și creativitate individuală sau de grup transformă 

educația statică într-un proces dinamic. 
 Metoda DELPHI este o metodă care combină creativitatea individuală cu cea a grupurilor și a fost 

concepută pentru obținerea de prognoze, direcționări sau soluții pentru probleme importante. Aplicarea 
metodei presupune: fixarea temei, întocmirea unui chestionar, completarea individuală a chestionarului, 
analiza răspunsurilor, proiectarea actului didactic în funcție de răspunsurile primite, completarea aceluiași 
chestionar după o perioadă de timp și compararea cu primul chestionar. 

Metoda Delphi se aplică în evaluarea inițială pentru testarea elevilor în legătură cu un subiect 
propus.Scopul principal este acela de a primi informații despre subiectul propus și de a realiza proiectarea 
didactică în concordanță cu ele. Principiul metodei este feed-back-ul de opinie, consultarea periodică a 
elevilor. Se poate constata în ce măsură activitatea desfășurată a răspuns așteptărilor. Pe baza noilor 
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propuneri actul didactic se poate îmbunătăți. Se poate aplica această metodă atât pe termen lung, cât și pe 
termen scurt. 

Etapele metodei: 
a.elevii furnizează informații specifice problemei 
b.se obține o privire de ansamblu (acord/dezacord) din partea grupului asupra problemei 
c.se analizează motivele care conduc la diferențe de opinie 
d.evaluare finală. 
 Utilizarea metodei Delphi facilitează elevilor conștientizarea propriului progres, valorifică 

originalitatea, stimulându-i să exploreze noul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Introducere în Teoria și Metodologia Evaluării, Tudor Marin și Corona Petrescu, Ed. Pro 

Universitaria, 2017 
* Didactici și evaluare, Laura Căpița, București, 2011 
* Realizarea instruirii ca activitate de predare-învățare-evaluare, Sorin Cristea, Ed. DPH, București, 

2019. 
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 EVALUAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR: RIEGER ADELINA LAVINIA 

 
 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie pentru 

atingerea obiectivelor. 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 , potrivit 
funcţiilor managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci 
un pronunţat spirit de previziune și stabilite pe termen lung sau mediu. 

 Se poate asocia termenul de strategie cu activitatea didactică în general şi cu cea de evaluare, în 
particular. Pentru 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 . În final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia 
managerială.  

 Putem identifica două strategii de evaluare: cea realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe 
observarea activităţii elevilor și cea specifică, realizată în condiţii speciale desfășurată prin intermediul 
calculatorului. Astfel, cadru didactic trebuie să-şi îmbunătăţească practica evaluării, alternând metodele şi 
instrumentele de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cu cele complementare 
(observarea sistematică şi directă a elevului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări de laborator, proiectul 
de cercetare, portofoliul, studiul de caz, jurnalul reflexiv, hărţile conceptuale).  

 Metodele de evaluare: metoda orală, metoda scrisă, metoda practică, evaluarea asistată de calculator, 
alte metode. 

 Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite şi se poate aplica individual sau pe 
grupe de elevi. Principalul avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, în 
cadrul căruia profesorul îşi poate da seama nu doar „ce ştie” elevul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă, 
cum face faţă unor situaţii problematice diferite de cele întâlnite pe parcursul instruirii.  

 Metoda de evaluare scrisă este utilizată sub diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, 
referat, temă executată acasă, portofoliu, proiect . Prin această metodă se asigură uniformitatea subiectelor 
(ca întindere şi ca dificultate îndeosebi) pentru elevii supuşi evaluării, ca şi posibilitatea de a examina un 
număr mai mare de elevi în aceeași unitate de timp. 

 Metoda de evaluare practică le permite profesorilor să constate la ce nivel şi-au format şi dezvoltat 
elevii anumite deprinderi practice, capacitatea de „a face” (nu doar de „a şti”). 

 Dată fiind situația actuală, aceste metode de evaluare se pot aplica și în cazul întâlnirilor online. 
 Noile tehnologii ale informării şi comunicării, cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns 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 
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 
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utilizate în alte domenii. Se schimbă 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. 

1066



 
EVALUAREA IN ERA DIGITALA 

 
PROF. FELICIA RISTEA-ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 81 

 
 Pentru a avea acces la potențialul valoros al fiecărui elev,trebuie să creez materiale educaționale de 

calitate cu un conținut interactiv ridicat și să mă asigur că elevii înteleg ceea ce învață,rezolvă cu forțele 
proprii sarcina de lucru și sunt conectați la informația predată,oferind un feed-back autentic și imediat. 

 Evaluarea indică progresul elevului și îl ghidează către dobândirea unor competențe,profesorul 
sprijinindu-l pe elev în atingerea obiectivelor de învatare și stabilirea unor noi obiective .Ideal ar fi ca 
procesul de evaluare să fie folosit fără o miză importantă (note sau calificative) și fără recompense,cu scopul 
de a dezvolta gândirea critică și de a asigura întelegerea și reținerea conținutului predat,de a verifica atât 
ceea ce întelege/cunoaște elevul,dar mai ales ceea ce știe să facă și cum reușește să aplice ceea ce a învațat. 

 În evaluarea on-line,trebuie să : adecvăm lungimea textului vârstei elevilor,păstrând ceea ce este 
esențial;grupăm întrebările în funcție de conținut;eliminăm ambiguitățile din întrebari și răspunsuri,folosim 
diferite tipuri de întrebari,evităm negațiile în afirmații/întrebări sau a întrebărilor de timpul “Adevarat-
Fals”,”Da-nu”,din cauza faptului că elevul ar avea 50% șansa de a ghici răspunsul corect;testăm evaluarea 
din perspectiva elevilor,înainte de a fi trimisă acestora. 

Principalele metode de evaluare în mediul on-line sunt :  
1. Portofoliul digital al elevului (foto, video, text) ce poate fi creat cu ajutorul aplicațiilor: Padlet, 

Wakelet, Class Dojo, Google Slides etc; 
2. Documentarea foto/video a unui proiect – folosind aplicațiile :Quick,Stop Motion,Flipgrid etc 
3. Realizarea unei colecții de texte/articole/blocuri-cu Bookcreator,Storyjumper,Chatter Pix etc 
4. Turul galeriei virtuale –evaluare individuala sau în echipă cu ajutorul aplicației Padlet sau Flipgrid 
5. Auto-evaluarea și autoreflecția într-un jurnal de învatare on-line (foto,video,text) cu Padlet,Google 

Doc,Word Doc,Powerpoint,MindmapsGoogle Slides etc 
 În evaluarea digitală,un rol foarte important îl au și intrumentele creative folosite ca un joc și în 

joacă,astfel : 
• Kahoot – este o platformă gratuită de învațare bazată pe joc si tehnologie educațională; această 

aplicație este folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de tări și este accesibilă la clasă și in alte 
medii de învatamant din lumea întreagă. 

• Quizziz – este o platformă educațională interactivă în care se pot crea evaluări și lecții care să 
includă aceste evaluări.Principalul avantaj constă în faptul că oferă acces rapid la rapoarte privind 
răspunsurile și rezultatele înregistrate de elevi. 

• Google Forms – reprezintă o aplicație de creare și administrare a chestionare lor on-line și este 
inclusă în suita de Google Docs și în Google Classroom.Pentru a accessa aceasta platformă este nevoie de 
un cont de e-mail Google creat cu domeniul școlii. 

• ASQ – această platormă a fost creată de o echipă de profesori români ,conține teste pentru toate 
disciplinele și toți anii de studiu,urmarește progresul fiecărui elev și poate fi accesată de către părinți,elevi 
și profesori. 

• Padlet – o aplicație colaborativă ce permite elevilor să co-creeze proiecte,materiale și sarcini de 
lucru pentru diverse discipline. 

• Flipgrid – prin intermediul acestei aplicații,elevul iși dezvoltă abilități de comunicare orală,gândire 
critică și exprimare a opiniilor,iar prin funcționalitățile sale încurajează interacțiunea și feed-back-ul 
profesor-elev și elev-elev. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Curs “Educație digitală pentru învățători”,(2020),Asociatia TeachSoup  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

 
PROF. PT. INV. PR. ROGOJAN STELUTA 

SCOALA GIMNAZIALA “ADAM NICOLAE” ARAD 
  
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 ; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;  
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- 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 . 

Aramis , Buc -2007 
*Radu Ion ’’Evaluare in procesul didactic ’’ , EDP RA , Buc.- 2000  
*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 

1069



 
 EVALUAREA ON-LINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
ROGOJINARU STAN D. FLOAREA 

 
 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.  

 Această 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 
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 următoarele slide-uri vă prezentăm 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 le trimiteți link-ul. 
Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau 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/ 

 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  

 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 desktop, 
tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui 
clasament. https://kahoot.co  

 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://word 

 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 INSTRUMENwall.net 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR ROMAN ADINA MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 30, TIMISOARA 
 
În lumea învățării la distanță, cum ne evaluăm elevii în mod corect? Multe școli și-au schimbat 

politicile de notare. Dar, dacă alegem să dăm evaluări online, care este cel mai bun mod de a aborda aceste 
teste? 

Cheia constă în determinarea materialului pe care îl evaluăm, a modului în care dorim să prezentăm 
testul, în care elevii își pot prezenta cunoștințele și a modului în care urmează să le notăm. Acest lucru poate 
fi la fel de ușor ca un formular Google sau la fel de complex ca şi crearea unui întreg test cu mai multe 
niveluri de răspunsuri. 

Cerințe de evaluare 
Înainte de a decide cel mai bun instrument de implementat pentru evaluare, trebuie să decidem ce 

anume trebuie să includem. Factori de luat în considerare: 
- Câți ani au elevii și cât de avansată ar trebui să fie aplicația? 
- Voi avea nevoie de răspunsuri libere? 
- Voi avea nevoie de întrebări și răspunsuri cu opțiuni multiple? 
- Dorim ca testul să se genereze automat? 
- Este necesar să încărcăm multimedia ca parte a setului de întrebări? 
- Vrem ca elevii să tipărească testul și apoi să scaneze / să-și încarce seturile de răspunsuri? 
- Când vine vorba de crearea și distribuirea testelor, există câteva sfaturi și trucuri care pot ajuta la 

realizarea unei evaluări mai reușite. 
- Vârsta elevilor. Cu cât sunt mai tineri, cu atât software-ul este mai simplu. E bine să luăm în considerare 

alegerea multiplă în locul răspunsului liber şi să adăugăm imagini sau videoclipuri atât pentru a implica elevul, cât 
și pentru a adăuga un alt cadru de referință pentru răspunsul dat. 

- Putem permite elevilor să susțină testul offline, dacă nu au acces la tehnologie. 
- Acordăm elevului o perioadă mai lungă de timp pentru a susține testul în cazul unor probleme cu 

tehnologia sau Wi-Fi. 
- Dacă este cu adevărat nevoie să cronometrăm testul ( un examen final), ne asigurăm că elevii au o 

notificare de timp și putem da o probă de test, astfel încât să poată testa platforma și să pună orice întrebare înainte. 
- Dacă permitem răspunsuri libere care sunt corectate automat, trebuie să ne asigurăm că introducem 

variații ale răspunsului . 
 
Instrumente și platforme de evaluare online 
1. Google forms 
Profesorii pot primi răspunsuri folosind web-ul sau aplicația. Un instrument perfect pentru o sală de 

clasă hibrid sau mixtă. Consider că este cel mai bun pentru elevii mai mici, deoarece sunt deja familiarizați 
cu Google Classrooms. 

2. Crowdsignal 
Se pot construi teste în cel mai scurt timp alegând dintre 14 tipuri de întrebări, iar răspunsurile pot fi 

eliminate pentru rapoarte. 
3. Edulastic 
Un instrument de creație încorporat pentru a crea drag-and-drop, multipart, pasaje, grafice, bun pentru 

clasele gimnaziale sau liceu. 
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4. Naiku 
Realizează cu ușurință teste la care elevii pot răspunde folosind dispozitivele lor mobile. Include, de 

asemenea, o bancă cu 60.000 de elemente şi întrebări aliniate la standarde europene și 300 de evaluări pre-
construite. 

5. ProProfs 
Cu peste 100 de setări și peste 100.000 de teste create, acest software poate rezolva aproape toate 

nevoile şi este considerat cel mai bun pentru crearea de teste în alte limbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* www.weareteachers.com 
* N. Katz, Tips and Tools For Making Online Assessments Work, England, 2020 
* www.G2.com 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. PSIHOPEDAGOG ROMAN ADINA 

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE, CLUJ - NAPOCA 
 
 Schimbările din societatea actuală impun, de asemenea, o regândire a abordării tuturor palierelor de 

învățare: predare, consolidare, evaluare. 
 Evaluarea nivelului de dezvoltare și a nivelului cunoștințelor actuale reprezintă întotdeauna punctul 

de plecare în demersul educațional, având o valoare predictivă.  
 În cadrul activităților corectiv – terapeutice vorbim despre o evaluare funcțională, care presupune 

un inventar al cunoștințelor și abilităților transpus în termeni de „aici” și „acum”. 
 Evaluarea online a acestor abilități devine o provocare atât pentru cadrul didactic, cât și pentru elevi, 

devenind un fel de „Evaluare Altfel”. Creativitatea cadrului didactic, modul său de organizare și prezentare 
a itemilor evaluării, pe de o parte, dar și capacitatea sa de prelucrare a informațiilor la distanță, pe de altă 
parte, trebuie să reușească să mențină acel echilibru între cantitatea cunoștințelor dobândite (ce anume și 
cât știe să facă) și calitatea abilităților (cum și în ce măsură sunt utilizate acestea). 

 Integrarea tehnologiei în procesul de evaluare depinde în mare măsură de vârsta și de capacitatea 
fiecărui copil de a utiliza calculatorul. Dacă la vârsta micii școlarități se impune cu necesitate implicarea 
părinților pentru stabilirea unei rutine de conectare și participare la activitățile școlare pe diferite device-
uri, elevii claselor de gimnaziu sunt în măsură să se implice activ – participativ. Și din acest motiv metodele 
și tehnicile de evaluare sunt diferite. 

 Observarea comportamentului (vizual sau motric) se va realiza permanent, pe parcursul fiecărei ore. 
Putem sintetiza informațiile privind fixarea și urmărirea vizuală, tehnica de explorare vizuală utilizată, de 
exemplu, dacă și numai dacă copilul privește direct în camera monitorului... Abilitățile psihomotrice pot fi 
monitorizate prin urmărirea realizării sarcinii de lucru, copilul folosind resursele materiale găsite în spațiul 
casei sale. 

 Însă, platformele educaționale existente, de tipul G Suite for Education, oferă posibilități multiple de 
aplicare. 

 Google Classroom oferă posibilitatea organizării clasei / grupelor de elevi. Aici se pot posta materiale 
de evaluare și teme adresate elevilor, dar și termenul limită până la care se pot trimite aceste rezolvări. Tot 
aici se va înregistra notarea elevilor, urmărindu-se o evaluare transversală, prin raportarea la ceilalți elevi 
ai clasei, dar mai ales o evaluare longitudinală, prin urmărirea progresului elevului în timp. 

 Întâlnirile pe Meet, favorizează interacțiunea directă elev – profesor și elev – elev, în cadrul lor 
putându-se cere și oferi feedback. Se pot discuta aici modalitățile de realizare a temelor pentru acasă și 
rezultatele probelor de evaluare. 

 Aplicația Jamboard, oferă o tablă de colaborare, în care profesorul și elevii își pot aduce contribuția 
la un subiect anume prin folosirea mesajelor scrise, în mod interactiv.  

 Google Forms – permite elaborarea de teste și chestionare cu răspuns la alegere sau răspuns deschis, 
fiind un alt instrument deosebit de eficient în evaluare. 

 Pentru clasele mici, extrem de utilă este aplicația Wordwall, unde se pot crea o serie de joculețe 
animate, pe un template preexistent. Rezolvarea corectă este acompaniată de un sunet specific. La final se 
realizează un clasament care ține cont de numărul răspunsurilor corecte, dar și de timpul de rezolvare.  

 În concluzie, îndepărtându – ne de metodele și tehnicile tradiționale și adoptându - le pe cele 
moderne, complementare, ajungem să realizăm o evaluare globală, continuă, corectă și completă. 

 
 
REFERINȚE:  
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 
•  https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-

instructiv-educativ1.pdf 
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PROBĂ DE EVALUARE 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PREȘCOLAR,  

ROMAN CATALINA - EUGENIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 BOTOȘANI 

 
DOMENIUL EXPERENȚIAL: Domenliul Limbă şi Comunicare 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului 
TEMA:  ,, Personaje din poveşti” 
DOMENIUL DE DEZVOLTARE: DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A  
 PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII  
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  
❖ Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 
COMPORTAMENTE:  
❖Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE  
 identifică titlul unei povești având la dispoziție elemente aparținând acesteia;  
 recunoaște două momente din cadrul poveștii pe baza descrierii imaginilor;  
 desparte cuvinte în silabe;  
 numără cuvintele într-o propoziție. 
Copilul pornește în căutarea unei  ,, comori ”. Drumul ce trebuie parcurs este descoperit cu ajutorul 

unor indicii. Acestea se află răspunzând corect la întrebările găsite în plicuri numerotate. Fiecare întrebare 
are două răspunsuri ilustrate. Dacă copilul alege răspunsul corect, află indiciul și poate continua jocul. Dacă 
răspunsul este greșit copilul primește întrebări ajutătoare.  

Sarcinile didactice, resursele didactice vor fi trimise părinților prin intermediul mail / WhatsApp, 
Zoom, Meet, etc. 

Se expun pe rând sarcinile didactice, resursele educaționale și se dau explicații copiilor, atunci când 
este nevoie.  

 
S1 – Găsește răspunsul la ghicitoarea: 
 ,, Un rotund puțin turtit,  
În livadă găzduit,  
Are frunză și codiță,  
Mustăți, dar nu-i pisicuță. 
Pe-o jumătate-i infocat,  
Pe cealaltă-i luminat.” (Mărul) 
Copilul va alege imaginea care ilustrează răspunsul ghicitorii. În cazul de față, mărul.  
Indiciul primit va fi o imagine cu o fântână. 
S2 – Sunt date personaje dintr-o poveste cunoscută. Copilul trebuie să recunoască povestea din care 

fac parte personajele, și să aleagă două imagini din povestea respectivă dintre cele trei scene din povești. 
Va descrie în câteva propoziții fiecare moment din poveste identificat. 

Indiciul primit va fi imaginea unui cuptor.  
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3 – Desparte în silabe cuvintele: pui, pară, cocoș, grădiniță, păpușă! 
 Indiciul primit va fi imaginea cu lada fermecată. 
 
 
 
 
 
 
S4 – Numără cuvintele din propoziția  
  ,, Mingea a sărit peste gard în stradă.”!. 
 Indiciul primit va fi imaginea cu portretul lui Ion Creangă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drumul parcurs și indiciile primite au dus la descoperirea comorii care este o carte cu povestea  ,, 

Fata babei și fata moșneagului”, scrisă de Ion Creangă.  
Se fac aprecieri asupra activității copiilor, sunt încurajați să rezolve sarcini, să participe activ la 

activitate. 
BAREM – DESCRIPTORI: 

ITEMI Comportament atins (A)  Comportament în 
dezvoltare ( D) 

Comportament care 
necesită sprijin ( NS) 

1.Găsește răspunsul  
 ghicitorii! 

Rezolvă patru sarcini de 
lucru. 

Rezolvă trei sau două 
sarcini de lucru. 

Rezolvă o sarcină de 
lucru 

2. Recunoaște  
 povestea și descrie  
 momentele din 
 imagini! 
3. Desparte în silabe 
 cuvintele…! 
4. Numără cuvintele 
 din propoziția…! 

În urma activității desfășurate se măsoară nivelul de îndeplinire a sarcinilor aplicând baremul de 
apreciere. Se stabilesc măsuri de ameliorare și de dezvoltare și rezultatele vor fi consemnate în Fişă pentru 
aprecierea progresului individual al copilului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1.  ,, Curriculum pentru educaţia timpurie-2019” 
2. Ștefania Antonovici, Melania Ciobotaru ,, , Educarea limbajului-extindere: îndrumător pentru 

educatoare”, Editura Aramis Print, București, 2005; 
3. Dr. Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca ,, , Repere fundamentale în învățarea și 

dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”, Editura Vanemonde, București, 2010. 
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METODE DE EVALUARE ONLINE LA GRADINITA 

 
 PROF. INV. PREȘC. ROMAN DOINA,  
G.P.P. NR. 53 ORADEA, JUD. BIHOR 

 
 Având în vedere contextual al pandemiei de Coronavirus, și activitatea gradiniței a trebuit strămutată 

în spațiul online. Deși pare nefiresc acest lucru, deoarece copiii vin la grădiniță pentru socializare, în primul 
rând și apoi pentru achiziționarea unor cunoștințe, deprinderi specifice, totuși acest lucru a devenit realitate. 

 Copiii de grădiniță nu au acces la dispozitive și nici cunoștințele și aptitudinile necesare pentru 
relaționarea directă cu educatoarea în online, rămânem la mâna părinților ca acest lucru să se poată realiza 
totuși, prin intermediul lor. Și din nou ne lovim de piedici : unii părinți lucrează fie de acasă fie intr-o altă 
locație și nu au timp pentru copilul de gradiniță, lăsându-l în grija fraților mai mari, bone sau bunici ; fie 
unul dintre părinți este acasă dar există un frate/soră mai mare care ori necesită supraveghere, ori utilizează 
el dispozitivul de lucru în online... Din aceste considerente nu putem avea o comunicare live cu toți 
preșcolarii, dar am căzut de acord cu părinții să transmitem activitățile prin intermediul grupului privat de 
pe WhatsApp. Binențeles că nici pregătirea cadrelor didactice pentru învățarea online nu era pusă la punct.  

 Perioada anterioară de online din primăvara anului școlar trecut ne-a deschis drumul și bazându-ne 
cel mai mult pe JOC, activitatea de baza a copiilor și indrumându-i și pe părinti , ca fiecare activitate să o 
desfășoare sub această formă, am reușit să transmitem ceea ce ne-am propus, fără ca preșcolarilor noștri să 
li se pară o corvoadă. 

 Comunicarea este o artă , dar in această perioadă, în primul rând ne-am bazat pe umanitate și 
întelegere , astfel încât feedback-ul din partea părinților și copiilor a fost minunat, fiind încântați de 
activitățile propuse. 

 In perioada de evaluare am fost nevoite să ne adaptăm astfel că a trebuit să renunțăm la metodele 
orale uzuale, care aveau avantajul posibilității folosirii dialogului educatoare – preşcolar în cadrul căruia 
educatoarea îşi poate da seama nu doar de „ceea ce ştie ” copilul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă și 
reprezenta un mijloc util de verificare a pregătirii lui. Am apelat la jocuri , în urma cărora copiii să găsească 
raspunsuri corecte, să fie pus în situaţia de a aplica în contexte noi şi variate cunoştinţele acumulate anterior, 
la fise de evaluare și multe activități în urma cărora să poată fi evaluate lucrările acestora (artistico-plastice, 
practice ) sau abilitățile dobândite ( muzicale, sportive). Activităţile practice le permit educatoarelor să 
constate la ce nivel şi-au format preşcolarii deprinderile practice învățate. In fiecare zi am căutat materiale 
adecvate și interesante, folosind mai multe link-uri destinate activităților din grădinițe. 

 Am ținut cont de faptul că educatoarea, nu trebuie să sancţioneze preşcolarul, ci să semnaleze erorile 
şi să-l incite la corectarea lor. În evaluarea copilului nu trebuie luat în considerare numai produsul învăţării, 
ci şi drumul parcurs de preşcolar în asimilarea cunoştinţelor și deprinderilor și abilităților transmise. 
Preşcolarul, la rândul său, prin intermediul evaluării, îşi învinge dificultăţile, îşi formează controlul şi 
autocontrolul în ceea ce priveşte autoperfecţionarea. 

 
 In această perioadă, subliniez încă o dată căt de importanăa este comunicarea cu familia , astfel ca 

școala la distanță sa fie un succes și nu o ratare. 
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EVALUAREA ÎN ONLINE, O NOUĂ PROVOCARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR ROMÂNESC 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: ROMAN ELENA-BIANCA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT GURA VĂII,  
 COMUNA BUJORENI, JUDEȚUL VÂLCEA 

 
Învățătorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul capitolului, semestrului și al anului și acordat un calificativ final, care să 
reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru învățători 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 învățător pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile din clasă pe care 
învățătorii 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 în 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. 

 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; 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
1.wordwall.net/ro 
2. learningapps.org/ 
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KAHOOT!- MEDIUL PRIETENOS DE EVALUARE IN CONTEXTUAL 

ACTUAL 
 

ROMAN MIHAELA LAURA 
 
Mediile online dau posibilitatea unui învăţământ individualizat, interactiv, bazat pe activităţi 

complexe. Strategiile și tehnicile care se bazeaza pe tehnologia informației determină creşterea motivaţiei 
elevilor, le oferă șansa de a interacționa cu alţi indivizi, de a profita de experienţa şi cunoştinţele acestora, 
în scopul construirii propriului cod de valori şi atitudini. 

Ca profesor în secolul 21, dar mai ales ca profesor de limba engleza în contextual actual consider că 
este mai mult decât un avantaj sa putem folosi intrumente TIC în evaluarea elevilor. Aș dori sa prezint o 
platformă pe care o folosesc de mai bine de 2 ani la clasa. KAHOOT! Este o platformă trivia care se 
bazează pe activități de tip joc aplicate în cadrul orelor de engleza. Ce face ca aceasta platforma să fie așa 
de captivantă pentru elevi? In primul rand, elevii trebuie sa isi foloseasca telefoanele mobile. Iar in acest 
caz, deja atitudinea elevului este una pozitiva.  

Totul este foarte simplu: se creeaza un cont pe platform KAHOOT!de catre profesor. Iar aici printr-
o usoara navigare, se decopera diferite modalitati de lucru la clasa. Se pot crea jocuri, exerciții cu raspuns 
multiplu, activități conectate la continuturile învatate. KAHOOT! ofera jocuri, activități care duc la o mai 
mare flexibilitate, o buna interactiune, un mediu motivant pentru procesul de invatare. Elevii nici nu isi dau 
seama ca sunt evaluati deoarece devin foarte implicati în atmosfera. 

KAHOOT! este o platformă pe care elevii mei o adora. Este important de subliniat faptul ca evaluarea 
elevilor se face pe loc, in mod direct. Exista doua variante de a folosit aceasta platformă : una gratuita care 
limiteaza oarecum varietatea activitatilor și varianta Premiun pentru care se plateste, dar care ofera mai 
multe avantaje profesorului.  

Avantajele aceste platforme sunt: 
-este gratuita; 
-este usor de folosit; 
-procesul este foarte simplu pentru elevi ( nu este cazul de logare sau de download de aplicatie); 
-este compatibila cu smartphone-uri, tablete sau calculatoare; 
-ofera rezultate in mod real; 
-rezultatele pot fi vizualizate pe loc, salvate sau revazute; 
-elevii pot reface jocul de cate ori doresc. 
 Ca profesor de limba engleza, care lucreaza cu un numar mare de elevi la clasa, 30 sau chiar peste, 

sunt foarte multumita sa am ca partener de evaluare aceatsa aplicatie, KAHOOT!. Rolul meu de profesor 
care preda sau de simplu evaluator la clasa este diferit; unul mult mai solicitant in sesn pozitiv . In acest 
caz, dezvolt increderea elevilor mei, le atrag curiozitatea. Este mai mult decat placut sa ma indepartez de 
clasicul creion si foia de hartie atunci cand evaluez. Si aceasta evaluare poate fi facuta pe tot parcurul 
invatarii. Obisnuiesc sa folosesc kahoot-uri o data pe saptamana, pentru a varifica vocabularul predat in ora 
precedenta. Deseori cer elevilor sa lucreze pe grupe si sa creeze cate un KAHOOT! pe care sa mi-l trimita, 
la sfarsit de unitate pentru a-l juca impreuna. In plus, se poate folosi cate un KAHOOT! pentru a “sparge 
gheata” sau brainstorming . Toate competentele pot fi usor evaluate folosind aceasta platforma, de la 
reading (citire) cu intrebari multiple sau adevarat/fals, la activitati de listening (ascultare), la speaking 
(conversatie) pe imagini inserate in Kahoot!. traduceri de cuvinte, consolidare pe partea de gramatica etc.  

 In concluzie, adaptarea la noile situatii de invatare nu sunt usoare. Cu toate acestea, trebuie sa fim 
alaturi de elevii nostri, sa evaluam in mod “friendly”, sa motivam elevii prin diferite metodee si procedee 
atractive. Implicarea elevilor in aceasta activitate m-a determinat sa folosesc Kahoot!-ul din ce in ce mai 
mult, deoarece atmosfera este minunata, elevii sunt fericiti, competitia este una pozitiva, iar invatarea devin 
cooperanta.  
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METODE SI INSTRUMENTE FOLOSITE IN LUCRUL ONLINE CU ELEVII 

CU CES 
 

PROF ITINERANT/DE SPRIJIN ROSCA IOANA DANIELA 
 
 La etapa actuală de dezvoltare a societății, tehnologiile informaționale sunt aplicate, practic, în toate 

domeniile activității umane și învățămîntul nu face excepție de la această constatare. Internetul, softurile 
educaționale, instruirea asistată de calculator, manualele electronice sunt doar câteva dovezi în favoarea 
expansiunii TIC în educație. În ultimii ani, sunt aplicate tot mai frecvent și în procesul de recuperare/ 
educație a copiilor cu CES. Grație caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument foarte 
eficace în procesul de individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES. TIC oferă o multitudine de 
metode și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea copiilor cu CES, care, de regulă, au interes scăzut 
pentru învățare, se adaptează cu greu mediului școlar general, nu se pot concentra pentru o perioadă 
îndelungată de timp și nu reușesc să execute sarcinile date de către învățători/profesori.  

 În condițiile în care calculatorul suscită interesul copiilor și dorința de a-l folosi, acesta trebuie 
valorificat în calitate de resursă importantă în procesul de educație a copiilor cu competențe cognitive 
reduse. Obiectivele de bază în procesul de utilizare a calculatorului în predare-învățare țin de soluționarea 
a două probleme importante:  

• Dezvoltarea motivației copiilor pentru activitățile de învățare.  
• Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita inserția 

socioprofesională. Scopul principal în acest proces rămâne a fi asigurarea incluziunii școlare a copiilor cu 
CES, pentru care este necesară respectarea condițiilor relevante de depășire a barierelor de implementare a 
TIC în educația cerințelor speciale.  

 La modul concret, aceste condiții pot fi întrunite prin:  
• crearea infrastructurii adecvate pentru CES;  
• integrarea TIC în curriculum și în procesul propriu-zis de predare;  
• formarea specialiștilor capabili să aplice TIC în educarea copiilor cu CES.  
 Dezvoltarea infrastructurii TIC constituie baza procesului de implementare a tehnologiilor moderne 

în educația copiilor cu CES – fără de instrumente, tehnici și tehnologii adecvate, este imposibilă 
promovarea TIC. Este vorba aici atât despre tehnologii, în sensul metodelor și formelor de lucru, cât și 
despre tehnici și echipamente corespunzătoare. 

 Rolul TIC în procesul de educație a copiilor cu CES poate fi abordat printr-o triplă dimensiune:  
• de compensare;  
• de învățare (didactic);  
• de comunicare.  
 Rolul compensatoriu al TIC se referă la utilizarea acestora ca asistență tehnică, care permite copiilor 

cu CES să ia parte activă în procesul de interacțiune și comunicare (o persoană cu dizabilități fizice poate 
folosi calculatorul pentru a scrie; un elev cu probleme de auz va folosi calculatorul pentru a citi un mesaj 
transmis de un coleg etc.). Din acest punct de vedere, TIC dezvoltă capacitatea elevilor de a controla mediul, 
de a avea acces la informații, de a comunica cu mediul proxim și cel mai îndepărtat. Altfel spus, TIC pot 
compensa/recupera sau substitui funcțiile naturale ale persoanei.  

 Utilizarea TIC ca instrument de învățare (didactic) a determinat o nouă dimensiune a educației și a 
lansat schimbarea abordărilor. Aplicarea TIC în procesul educațional propriu-zis conduce spre dezvoltarea 
unei mari varietăți de strategii de predare-învățare-evaluare pentru elevii cu CES. TIC se pretează perfect 
tehnologiilor educaționale incluzive, deoarece creează numeroase oportunități de individualizare a 
procesului educațional. TIC permit valorificarea curriculumului general într-o formă în care să satisfacă 
necesitățile unice și diferenţele, dar și să dezvolte abilităţile individului, prin abordarea unui ritm propriu 
de dezvoltare. TIC devin, astfel, o resursă valoroasă pentru învățare și incluziune.  

 TIC pot intermedia comunicarea eficientă între elevii cu CES și diverși conlocutori: cadre didactice, 
colegi, prieteni etc. În acest context, calculatorul devine o resursă care face posibilă comunicarea în cazuri 
aproape imposibile în alte condiții pentru persoane cu tulburări de limbaj, probleme de comunicare și alte 
deficiențe. În plus, TIC pot servi drept instrument pentru organizarea învățămîntului la distanță pentru copii 
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nedeplasabili temporar sau în alte condiții. Pentru unii elevi cu CES, o soluție tehnologică poate fi singura 
cale de satisfacere a necesităților sale educaționale și, mai mult, de comunicare cu mediul extern.  

 Cele mai cunoscute forme de lucru cu calculatorul în procesul educațional al copiilor cu CES sunt: • 
jocurile didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază de citit-scris și calcul;  

• utilizarea resurselor ; • operațiile în diverse programe de calculator: Microsoft Word, Paint, Power 
Point, Microsoft Excel; • jocuri distractive pentru dezvoltarea unor abilități concrete.  

 Literatura de specialitate face referință la o multitudine de tehnologii, denumite generic – tehnologii 
asistive (TA) (de suport, de sprijin, de asistență), definite de UNESCO drept „orice produs sau tehnologie 
bazată pe servicii, care permit persoanelor cu dizabilități sau celor în etate să valorifice întregul lor potențial 
în viața de zi cu zi, în educație, muncă sau în timpul liber” În același context se folosesc și noțiunile 
dispozitive de tehnologii asistive (assistive technology device), servicii de tehnologii asistive (assistive 
technology service). În funcție de dizabilitate și problemele cu care se confruntă elevii cu CES în procesul 
de învățare, pot fi identificate diverse TA. Programele de calculator, adaptate diferitor categorii de CES, 
devin TA, sunt ușor de utilizat și creează satisfacții în procesul de învățare. Aplicarea TIC în procesul de 
predare-învățare nu înseamnă neapărat schimbarea metodelor de predare, ci, mai degrabă, adaptarea 
metodelor pentru obținerea celor mai bune rezultate, prin optimizarea și eficientizarea procesului 
educațional.  

 Aplicând TIC în procesul general de educație și, în particular, în educația copiilor cu CES, esențial 
este faptul că noile tehnologii ajută cadrelor didactice să transforme învățarea într-o activitate interesantă 
și atractivă, imprimând procesului ca atare mai multă eficiență. Materialele în format electronic – software 
– au un potențial mare și această constatare este demonstrată de practica educațională curentă. Software 
educațional reprezintă orice produs software, în format diferit, care reprezintă un subiect, o temă, un 
experiment, o lecție, un curs, fiind o alternativă (iar în unele cazuri – unica soluție) față de metodele 
didactice tradiționale. În practică, există mai multe tipuri de softuri educaționale, ce pot fi utilizate în funcție 
de scopul activității didactice sau extradidactice:  

1. Softuri interactive de învățare – programe cu un înalt grad de individualizare a parcursului 
educațional, în funcție de nivelul de pregătire a copilului, ce se bazează pe strategii care permit feedbackul 
și controlul permanent.  

2. Softuri de simulare – reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin intermediul unui 
model de comportament similar.  

3. Softuri de investigare – explorarea de către elevi a unui mediu din care aceștia pot culege 
informațiile necesare rezolvării sarcinilor de învățare. 

 4. Softuri tematice – subiecte/teme din diferite arii curriculare/domenii, contribuind la extinderea 
cunoștințelor în diverse domenii.  

5. Softuri de testare/evaluare – programe de verificare a cunoștințelor, prezentate într-o gamă foarte 
largă de produse, în funcție de momentul testării, scopul, tipologia interacțiunii.  

6. Softuri educative – programe sub formă de jocuri didactice, prin care copiii sunt implicați în situații 
de învățare 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, ROȘU ADELINA-CARMEN 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 „NEGRUȚ”, BRĂILA 

 
 Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu diverse 

probleme și crize. 
 Situația actuală, provocată de pandemia Covid19 a dus la o schimbare a sistemului educațional, 

accentul punându-se tot mai mult pe implicarea și colaborarea strânsă între partenerii educa-ției:elevi, 
părinți, cadre didactice, comunitate. 

 În astfel de condiții, utilizarea instrumentelor digitale în educație a devenit din ce în ce mai mult o 
necesitate. 

 Una dintre dimensiunile fundamentale ale procesului de învățământ, care de asemenea a suferit 
modificări este evaluarea. Ea determină valoarea rezultatelor și progresele învățării. 

Prin evaluare, cadrul didactic urmărește cum învață preșcolarii, îi ajută să conștientizeze propriile 
succesuri sau eșecuri, să-și amelioreze performanțele și eforturile, își evaluează propria sa activitate, 
elaborează judecăți de valoare despre el însuși, ca educator, despre calitatea activităților, reușita sau 
nereușita unor strategii utilizate. 

 A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficiența metodelor 
de predare-învățare și pe baza informațiilor obținute, activitatea putând fiind ameliorată în timp. 

 În alegerea instrumentelor digitale pentru a fi utilizate în evaluarea preșcolarilor, educatorii trebuie 
să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, 
dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc. 

 Ca beneficii pentru preșcolari am putea preciza: un mediu de învățare mult mai confortabil, dar care 
necesită suportul adulților (când ne referim la mediul educațional online). 

 Instrumentele digitale utilizate în învățământul preșcolar pentru evaluare: 
1. Wordwall – este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot creea jocuri interactive folosite 

în evaluare. De exemplu: „Adevărat sau fals”, „Sortează”, „Deschide cutia”, chestionare, etc. Este un instrument 
digital ușor de utilizat și plăcut copiilor datorită elementelor ludice inserate. 

2. 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, 
răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron în clasă cât și pentru cea de acasă 

3. Quizalize - este un creator de teste online. Această aplicație poate fi utilizată pe telefon, tabletă, laptop, 
computer. Are o interfață prietenoasă. 

Aceste instrumente de evaluare digitale sunt importante pentru că oferă educatorului statistici, 
progresul copiilor precum și rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp, etc. 

 Închei cu un citat: „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. ÎNV. PRIMAR ROȘU ALEXANDRA 
 

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. 

Profesorii pot folosi tehnologia pentru a acoperi spațiile formale și informale pentru elevii lor din 

clasă prin proiecte de grup, teme extinse, sarcini, scriere în colaborare și creare. 

În contextul acestor schimbări, este esențial pentru profesorii să se echipeze pentru competențele 

digitale pe care urmăresc să le dezvolte la elevii lor. 

 Dacă alegeți ca evaluarea sumativă să fie sub forma unor teste online, trebuie sa aveți în vedere 

urmatoare aspecte: 
1. Adecvați lungimea textului vârstei elevilor și păstrați ce este esențial;  

2. Eliminați ambiguitățile din întrebări și răspunsuri; 

3. Folosiți tipuri diferite de întrebări; 

4. Evitați negațiile în întrebări sau afirmații; 

5. Evitați utilizarea frecventă a întrebărilor Adevărat-Fals, Da-Nu, elevul are 50% șanse să ghicească 

răspunsul; 

6. Testați evaluarea din perspectiva elevului înainte de a o trimite. 

Metode combinate de evaluare în ora digitală 

Alte metode care evidențiază progresul și rezultatele învățării și care combină evaluarea formativă cu 

cea sumativă pot fi: 
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. 

Instrumente de evaluare online 
1. Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educatională.  

2. Quizizz este o platformă în care puteți crea evaluări, dar și lecții care să includă aceste evaluări. De 

asemenea vă oferă acces la rapoarte privind răspunsurile și rezultatele înregistrate de elevi. 

3. Google Forms este o aplicație de creare și administrare a chestionarelor online inclusă în suita de Google 

Docs și în Google Classroom. Pentru a-l accesa aveți nevoie de un email Google (Gmail sau cu domeniul școlii). 
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CUM PUTEM SA ÎI MENȚINEM CAPTIVAȚI ȘI INTERESAȚI ÎN 

PREDAREA ONLINE? 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROȘU NICOLETA DENISA 

ȘCOALA GIMNAZIALA  ,, GRIGORE TABACARU ,,  

COM. HEMEIUȘ, JUD.BACĂU 
 

 Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic efect aspra calității educației. Practic, mult din 

calitatea actului învătării 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. Adaptarea la predarea în online încurajează 

cadrele didactice să colaboreze, împărtașindu-și materiale și practici pedagogice mult mai ușor, la distanțe 

foarte mari. Sunt profesori care au predat cursuri online ș care sunt familiarizați cu unele metode, iar mulți 

din aceștia îi doresc să împrtă cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. 

 În continuare voi împărtăsi câteva secrete pe care le-am identificat în procesul de predare online, 

legate de modalitatea în care profesorul poate menține copiii captivați și interesați. 
1. Începem creativ ! ( o poveste, un exemplu, cu ceva ce are legătură cu ceea ce urmează să predăm) – 

captarea atenției 

2. Folosim varietatea vocală pentru a le trezi atenția ! 

 Varietatea vocală: volum, ritm, pauze 

Volumul: 

* strigăt – exprimă autoritatea (se folosește doar când este o poveste sau un joc de rol ) 

* șoaptă – oferim suspans 

Ritmul: 

* rar – oferim autenticitate 

* rapid – oferim entuziasm 

 Elevii iubesc poveștile, exemplele, ele fac parte din noi, din conștientul și subconștientul nostru ). 

Când citim o știre se activează cortexul vizual și înțelegerea limbajului.Când ni se transmite o informație 

statistică sunt activate trei zone: procesarea limbajului, sunetul și contextul auditiv. Când ascultăm o 

poveste captivantă sunt activate opt zone: coretexul motor, zona boca, cortexul olfactiv, reacția emoțională, 

cortexul auditiv și cel vizual, zona wernicke, cortejul. 

 De exempl, putem opta pentru o poveste metaforică atunci când copiii nu interacționează între ei sau 

doar unii cu alții, grupuri foarte restrânse. 
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3. Îi implicăm direct !  

 Cum putem să fim acel profesor prieten ? 

 - prin întrebări ( întrebări deschise ), care îi fac pe copii să se simtă introduși în discuție și să fie 

activi; - le solicităm acordul ( când trecem la un alt exercițiu ); - prin conference chat ( îi menține conectați). 
4. Folosim multe digitale! 

 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). 

 Exemple de activități: Sparge gheața, Demonstrația, Prelegere, Vizualizare, Activități individuale, 

Braingstormingul, Jocul de rol, Poveștile și implicarea în discuție 

 Sfaturi tehnice pentru predarea 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 

catre 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?  
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EVALUAREA IN CADRUL INVAȚAMANTULUI ONLINE 

 
PROFESOR ROTAR ADRIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA, CLUJ-NAPOCA 
 

Noile timpuri ce suntem nevoiți să le trăim, într-un mod pe care nici nu puteam să ni-l imaginăm, pot 
fi făcute suportabile pentru noi, profesorii și pentru elevii noștri, dacă avem puțină disponibilitate și 
încercăm să privim optimist, spre toate tehnicile și tehnologiile ce ni se deschid acum în fața ochilor. Mulți 
dintre noi foloseam diferite programe și până acum dar, cu toată sinceritatea, numărul lor era restrâns și nici 
nu „abuzam” de ele în fiecare săptămână.  

Multitudinea platformelor și aplicațiilor care, la acest moment, ne sunt disponibile online, ne deschid 
căi libere spre diverse tehnologii utile în predare și evaluare Preocuparea noastră principală ar trebui să se 
axeze pe modul în care ne putem folosi de acestea, dar ceea ce nutrebuie să pierdem din vedere, mai întâi, 
este modul în care tehnologia va da un plus valoare pedagogiei folosită de noi la clase.  

În acest context, pe lângă adaptarea lecțiilor pe care le predăm, mai avem de gândit și modalitățile în 
care îi vom evalua pe elevii noștri, încercând să ne distanțăm de bătrânul document Word sau PDF și să 
găsim mijloace prin care le vom deschide apetitul pentru competiție, pentru dobândirea unor noi cunoștințe 
și experiențe.  

Provocarea pentru profesori nu a fost una ușoară, dar nici imposibilă. Nu a durat mult și deja, unii 
dintre noi, am descoperit tot felul de programe, menite să-i ajute pe elevi să devină autonomi în învățare. 
Majoritatea folosesc învățarea și evaluarea – bazată pe proiect, cu posibilitatea de utilizare a mijloacelor 
media, modalitate care poate oferi elevilor o serie de opțiuni și le pune la încercare creativitatea.Profesorii 
preocupați de aceste aspect ale demersului didactic se documentează și caută modalități de integrare a 
tehnologiei, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare. La acest moment opțiunile sunt variate și, 
indiferent că este vorba despre predare sau evaluare, profesorii au la dispoziție alegeri aproape nelimitate. 

În continuare voi prezenta câteva variante: 
– GSuite care are în componența sa Google Classroom: aici se pot încărca materiale, teme, tot aici se 

poate să stabilim lecții interactive pe Meet, unde se poate preda, unde se pot corecta teme, se poate oferi 
feedback direct fiecărui elev; 

– Padlet este un instrument care mijlocește interacționarea facilă între profesori și elevi, pe un padlet 
pot fi vizualizate, foarte rapid, unele răspunsuri scurte și toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe 
post-it-uri virtuale. 

– Google Forms permite crearea unor teste în care pot fi inserate imagini sau filmulețe. Aplicația 
permite folosirea diverșilor itemi de evaluare. Astfel, elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, 
cu mai multe variante de răspuns, sau cu un singur răspuns. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea 
de feedback prompt.  

– Kahoot – o aplicație care poate fi folosită la construirea unor teste atractive, cu itemi variați.  
– Wordwall – un program cu ajutorul căruia se pot crea activități potrivite pentru evaluare, în mod 

deosebit pentru învățământul primar. 
Pot fi folosite: StoryJumper, Prezi, Animaker etc. Ca evaluare, elevii pot fi invitați să lucreze 

diferite proiecte în care să folosească un program, o aplicație pe care o îndrăgesc.  
În contextul evaluării online, este nevoie de alocarea unui timp suplimentar, implicarea este necesar 

să fie maximă și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană consistentă pentru ca întregul 
demers didactic să aibă efectul scontat. 

Rezultatele și produsele finale ale elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității actului didactic, iar 
creativitatea, pe care tehnologia îți permite să o exprimi, este ceva ce poate fi dezvoltat la fiecare elev al 
nostru.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: ROTAR ANA FLORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA / GRADINIȚA PP SINTEA MARE 
JUDEȚUL ARAD 

 
 Astăzi, educația s-a transformat. La fel și relația părinților cu școala. Dar nevoile de informare, 

conectare, colaborare sunt încă acolo - poate mai puternice ca niciodată. 
 Deci actul educațional s-a mutat pe platforme online, elevii și profesorii găsind-se într-o nouă 

postură, într-o situație nemaiîntâlnită. 
 Toate sistemele de educație din întreaga lume au trebuit să ia decizii privind modul de continuare a 

instruirii, în condiţiile în care toţi cei implicaţi în educaţie trebuie să fie protejaţi, într-o criză de sănătate 
publică care avansa rapid, imprevizibil. Țările afectate s-au concentrat pe asigurarea continuării actului 
educaţional, introducând sau extinzând modalitățile de educație la distanță existente, utilizând diferite 
tehnologii și platforme online pentru învățarea continuă precum: Zoom, Google Classroom, Meet. 

 Învățarea online de calitate înseamnă timp de planificare, pregătire și dezvoltare pentru o lecție, 
situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și într-un timp 
redus. Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și 
proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, trebuie 
adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, 
ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare.Văzută de mulți elevi, dascăli, dar mai ales 
părinți în aceste zile, drept un panaceu pentru situația de criză cu care se confruntă întreaga lume, învățarea 
online are avantaje incontestabile, dar și dezavantaje. 

 Școala, ca instituție principală în dezvoltarea abilităților de învățare, a fost pusă în situația de a 
reacționa prompt și eficient la izolarea socială, umană adusă de pandemie.Cadrele didactice sunt deschise 
la tot ce presupune inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii 
să facă față, pe viitor, testelor de evaluare, dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. Avantajele 
învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând si oriunde, le pot 
accesa în ritm individual. Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai 
flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de 
învățare sau încetini, cu o implicare emoțională redusă.Personalizarea cursurilor se poate realiza prin 
introducerea de link-uri externe, scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, 
liste bibliografice, materiale scanate, documente de tip audio si video în clasa virtuală, sarcini individuale. 
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 dacă se permanentizează acest mod de abordare a 
învățării. 

 Tehnologia are părțile ei bune, dar consider că niciodată nu ar putea înlocui contactul fizic, 
emoțional, atât de indispensabil în relația copil – profesor. Poate pe viitor vom învăța din această experiență 
„școala altfel – învățământ online” și vom găsi un echilibru între cele două lumi. 

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de predare, învățare evaluare. Metodele clasice 
de predare – învățare – evaluare pot fi înlocuite cu succes cu mijloace mai atractive. Copilul priveşte, ascultă 
şi răspunde pasiv, iar relaţia dintre copii şi mediul de învăţare se reduce la receptarea simplă a diverselor 
informaţii. În acest context, folosirea tehnologiei evidenţiază partea senzorială prin stimulări vizuale, 
auditive sau tactile, într-un context stimulativ şi motivant. Ca participant, copilul începe să interacţioneze 
cu mediul său şi învaţă o acţiune specific împreună cu efectele produse, 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, părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la 
teme, pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului. Sunt si dezavantaje a invatamantului online, 
se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă copilul are dificultăți în a înțelege ceva, 
copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și aptitudinile de 
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socializare, copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o 
problemă majoră a vremurilor actuale. 

 În on-line, o mare provocare este evaluarea. Pentru ca evaluarea să fie completă, continuă și corectă 
se pot utiliza atât metodele tradiționale, cât și cele complementare prin referate, proiecte și portofolii. În 
evaluarea online probele orale prin comunicarea video-audio pe Zoom, elevul are posibilitatea de a expune 
răspunsul la o întrebare, problemă sau o lecție învățată. Pentru evaluarea scrisă se folosesc testele și 
chestionarele prin care elevul este evaluat instantaneu, primind un punctaj pe loc. În conceperea acestora 
am avut în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, sinteză, 
evaluare, aptitudini și deprinderi. 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. 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 accesibilă platformă de învățare online este Google Classroom, unde evaluarea este 
reprezentată printer altele de testele de tip chestionar.  

 Școala de acasă, prin predarea-învățarea on-line, a fost o noutate a acestei realități, o experiență 
inedită care ne-a permis să continuăm procesul de învățare, dar lipsa apropierii fizice, nu ne-a permis să 
facem schimbul de energie, să avem interacțiunea față în față atât de necesară mai ales copiilor de vârstă 
școlară mică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE – EFICACITATE ȘI 

EFICIENȚA 
 

PROF. INV. PRIMAR ROTARU CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BAICOI 

 
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. Tot mai des ne punem întrebarea: 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”. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare -evaluare a redevenit în atenția noastrӑ 
sub titulatura de proces educațional online. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

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, Platforma zoom.us, Școala 
Viitorului, 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 online desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri 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. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele 
pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul. 

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. 

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. Și în evaluarea online 
testul testul trebuie să fie obiectiv și fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate 
obținute de elevi. 
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 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 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 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.  

“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: 
*Dobrițoiu Maria Corbu Corina Guță Anca Urdea Gheorghe Bogdanffy Lorand, Instruire Asistată de 

Calculator și Platforme Educaționale On-Line, Editura Universitas Petroșani, 2019 
*Pavel Cerbusca, Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență, IPP-Chisinau 2020 
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CARACTERUL INTERDISCIPLINAR AL EVALUARII LA CLASELE 

CICLULUI PRIMAR 
 

AUTOR PROF. INV. PRIMAR ROTARU NINA 
LICEUL TEHNOLOGIC  ,,NICOLAE DUMITRESCU” CUMPANA 

 
 Până nu demult, evaluarea acorda mare atenţie preciziei măsurării rezultatelor elevilor, ca modalitate 

de asigurare a obiectivităţii şi comparabilităţii notelor/calificativelor. Analiza efectelor negative ale 
evaluării asupra curriculum-ului şi asupra activităţii de predare-învăţare (se predă ceea ce se evalueză, 
elevul învaţă pentru examene etc.) a generat un interes crescut pentru un nou mod de a gândi evaluarea, ca 
proces integrat în cel de predare-învăţare, care are loc în situaţii concrete, obişnuite. Evaluarea autenticã 
sprijină învăţarea şi predarea, fãrã a le „distorsiona”, monitorizează calitatea instruirii şi facilitează 
dezvoltarea competenţelor de autoevaluare ale elevilor. 

 Mulţi specialişti în educaţie au criticat testele tip grilã deoarece acestea nu măsoară aspecte 
importante şi nu au capacitatea de a evalua competenţele superioare ale elevilor, ci doar capacităţile de 
memorare, recunoaştere şi rezolvare de probleme. De asemenea, testele nu explică de ce elevii au ajuns la 
acele performanţe, adicã au valoarea diagnostică redusã. Un studiu realizat de Centrul Naţional de Cercetări 
din SUA a demonstrat că numai 5-10% dintre elevii cu rezultate bune la teste standardizate pot argumenta 
răspunsurile pe care le-au selectat/formulat. 

 Evaluarea autentică propune modalităţi de evaluare care să provoace analiza, integrarea şi 
valorificarea cunoştinţelor, creativitatea. Denumirea sa subliniazã ideea de a solicita elevului să 
demonstreze ce poate face în situaţii similare din afara şcolii, rezolvarea de sarcini complexe, căutare de 
soluţii, elaborarea unor produse, care le permit să integreze cunoştinţele dobândite şi să genereze cunoştinţe 
noi. 

 Un alt aspect semnificativ pentru a analiza contribuţia evaluării autentice la proiectarea 
interdisciplinară a cunoaşterii constă în specificul metodelor de evaluare. Metodele alternative, specifice 
evaluării autentice-proiectul, portofoliul, investigaţia etc. – sunt în acelaşi timp metode de predare – 
învăţare şi metode de evaluare. Ele permit cadrului didactic să analizeze direct activitatea elevului, să 
evalueze procesul prin care se ajunge la anumite rezultate şi nu numai rezultatele/produsele finite. 

 Evaluarea autentică se caracterizează prin integrarea sa în curriculum, astfel încât să devină dificil 
de delimitat de instruire. Scopurile specifice evaluării se diversifică şi se combină cu scopuri specifice 
predării şi învăţării. Evaluarea devine într-adevăr o modalitate de a sprijini/transforma procesul de predare-
învăţare, de a întări aspectele pozitive şi de corectare rapidă şi eficientă a lacunelor. 

 În această perioadă de scenarii divers colorate este bine să utilizăm aplicaţii digitale variate pentru a 
asigura motivaţia elevilor de a participa activ la lecţiile on-line, conştientizând etapele unui proiect şi 
aplicând practic cunoştinţele dobândite la ore. Evaluarea va urma ca o umbră procesul de realizare. Elevii 
nu vor mai fi timoraţi, ci vor fi acaparaţi de modalitatea de lucru. 

 Un exemplu de utilizare a unei aplicaţii digitale ar fi în cadrul unui experiment la disciplina 
Matematică şi explorarea mediului clasa I cu tema ,, Creşterea plantelor”.  

 Obiectivele exerciţiului: 
-realizarea unor mini-filme prin utilizarea unei aplicaţii digitale gratuite, disponibilă online; 
-realizarea unui experiment din aria tematică explorarea mediului; 
-deprinderea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător. 
 
 Etapele exerciţiului: 
-explicarea modului în care plantele cresc(nevoi de bază:apă, lumină şi căldură) şi cum trebuie să 

planteze seminţele şi să îngrijească plantele din experiment; 
-instalarea pe telefoane mobile a aplicaţiei Start Motion; 
-explicaţii cu privire la modul cum se foloseşte aplicaţia; 
-realizarea experimentului acasă de către elevi; 
-prezentarea proiectelor la oră. 
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Utilizarea metodelor alternative sau complementare de evaluare încurajează crearea unui climat de 

învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini contextualizate: 
realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în acelaşi timp sarcini de 
instruire şi probe de evaluare. Este important ca elevii sã înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, 
pentru a putea reflecta asupra performanţei obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. 

Elevii nu trebuie evaluaţi unii în raport cu ceilalţi, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a vedea 
evoluţia, progresul, achiziţiile. 

Abordarea interdisciplinară reprezintã o cale eficientă pentru modernizarea finalităţilor şi a 
conţinuturilor educaţiei. Metodele alternative de evaluare impun proiectarea interdisciplinară a 
conţinuturilor, ca premisă pentru evaluarea autentică.  

Din perspectiva proiectării interdisciplinare a învăţării şi a evaluării, proiectul şi portofoliul prezintã 
următoarele avantaje:  

• promovează dezvoltarea globală a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor de la diferite 
discipline de studiu prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor şi atitudinilor/valorilor; 

• deplasează accentul de la „a învăţa despre” la „a şti cum”; 
• încurajează autoevaluarea, gândirea, mai degrabã decât memorarea sau recunoaşterea unor 

informaţii; 
• sunt interactive, angajează elevii în înţelegerea evaluării. 
 
„Răspunsul cel mai scurt este acţiunea” (Proverb din SUA) 
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STRATEGII DIDACTICE DE EVALUARE ÎN ON-LINE 

 
PROF. RUSAN OANA-RALUCA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195, BUCUREŞTI 
 
 Proces esenţial în actul predării, evaluarea are rol diagnostic, prognostic (în testarea iniţială), de 

feedback, reglator, motivaţional (în testele formative) şi de selecţie, de constatare şi de verificare a 
rezultatelor ( în testele sumative). 

 Perioada pandemică pe care o traversăm a modificat felul în care realizăm evaluarea iniţială: astfel, 
în această perioadă, am apelat la hărţi conceptuale (utile mai ales elevilor cu CES), chestionare, teste de 
lectură, mai puţin la teste scrise. 

 In privinţa evaluării formative (continue), am folosit numeroase strategii didactice de evaluare: 
observarea curentă a comportamentului şcolar al educabililor (în mod special la clasa a V-a), fişe de lucru, 
examinări orale, tehnica 3-2-1, probe de autoevaluare, chestionare (Menti.com), teste de lectură, teste de 
evaluare, Wordwall, rebusuri, LiveWorkSheets, Padlet etc. De asemenea, am oferit elevilor link-uri pentru 
teste on-line realizate de alţi colegi profesori pe didactic.ro, cel mai mare portal de resurse educaţionale 
din ţară. Elevul accesează link-ul şi, la final, îşi completează numele. Avantajul la aceste teste este că sunt 
evaluate rapid, prin intermediul computerului, care generează şi raportul profesorului, statistici, punctajul 
obţinut de fiecare elev, itemii la care a greşit răspunsul şcolarul etc. In plus, elevul poate da testul de mai 
multe ori. In această situaţie, profesorul “vede” prima şi ultima (de fapt, cea mai bună încercare). Un 
dezavantaj este acela că uneori, testele accesate de pe telefon, de pe un cont care nu este gmail, fac 
imposibilă finalizarea, blocându-se răspunsurile şi, în acest fel, anulându-se munca elevilor. 

 Pentru a realiza evaluarea sumativă, portofoliul, proiectul de grup, eseuri, simulări pentru elevii de 
clasa a VIII-a, examenele, testele sumative care, din acest an şcolar, au înlocuit tezele semestriale. Un 
proiect propus elevilor din clasa a VI-a la disciplina Limba şi literatura română s-a intitulat “Biblioteca 
şcolii mele”. Elevii au fost împărţiţi în 5 (cinci) grupe şi au avut cerinţe diferite. Au avut la dispoziţie trei 
săptămâni. Prin intermediul platformei GSuite, au prezentat proiectul. Bibliotecarii au luat un interviu pe 
Google Meet doamnei bibliotecare, Cititorii au alcătuit o listă de lecturi atractive pentru clasele a V-a, 
Artiştii au realizat un afiş prin care colegii lor sunt îndemnaţi să citească, Inovatorii au propus activităţi 
culturale, Exploratorii au făcut vizite on-line ale unor biblioteci renumite din univers şi, cu ajutorul 
butonului Share Screen, le-au prezentat întregii clase, propunând modernizarea bibliotecii şcolii în care 
studiază.  

 Testele de evaluare formative sau sumative utilizate la Gramatică sunt uşor de realizat. Avantajul 
este acela că elevul ştie imediat ce a greşit, ce punctaj a obţinut. Dezavantajul este că nu poţi folosi ca item 
o compunere gramaticală, întrucât inteligenţa artificială nu ştie să evalueze partea subiectivă, creativă a 
lucrării. Aceeaşi problemă o întâmpinăm la Literatură, la itemii subiectivi care nu pot fi evaluaţi decât de 
professor, fapt ce consumă foarte mult timp. Elevul nu mai are posibilitatea să afle imediat ce punctaj a 
obţinut.  

 In vederea realizării unei evaluări externe, sumative, în lunile aprilie şi mai ale anului şcolar trecut, 
i-am îndemnat pe elevi să participe la concursul desfăşurat pe platforma educaţională gratuită de eLearning 
MY KOOLIO. Rezultatele au fost foarte bune, însă problema pe care au întâmpinat-o şcolarii era referitoare 
la blocarea răspunsurilor sau a platformei, ceea ce impunea reluarea testului şi nervi întinşi. 

 In concluzie, putem adapta evaluarea în on-line, pierzând elementele ce ţin de creativitate. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. ALINA IOANA RUSCOVAN 
 LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA 

 MARAMUREȘ 
 
Mulți elevi și profesori învață acum într-o „sală de clasă” diferită: propria casă. Asta, nu e neapărat o 

catastrofă, depinde de modul în care privim lucrurile, fie ca dascăl, fie ca elev sau părinte. Trebuie să 
recunoaștem cu toții un adevăr incontestabil: tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt 
atrași în mod deosebit de mediul digital care este dinamic, colorat, interactiv. Sigur, utilizarea excesivă a 
computerului nu-i ajută pe elevi să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i 
ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde copiii descoperă 
resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. 
Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din orice loc. 
Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai productive sau pot renunța 
la parcurgerea lor atunci când doresc.În plus, elevii descoperă aici mai multe tipuri de resurse digitale 
(jocuri educaționale, animații, filme, imagini), reunite într-un singur loc și grupate în funcție de vârstă și 
specificul învățării.Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și 
interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. 

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 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.Câteva platforme și aplicații ar fi: 

• 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. 

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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
• Cum mutăm școala acasă – www.aspireteachers.ro 
• Cum facem evaluarea on-line – www.noi- orizonturi.ro 
• Școala Intuitext 
• Școala la distanță – Cum pot face din ea o reușită – jw.org 
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 FUNCȚIILE PRINCIPALE ALE EVALUARII  

 
 PRF. INV. PRIMAR, RUSU CRISTINA-DANIELA,  

 SCOALA GIMNAZIALA „DOMNITA MARIA” BACAU 
 
La clasa pregătitoare evaluarea urmărește progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin în 

raport cu normele de grup care sunt relative.Pentru o evaluare corectă, la clasă pregătitoare în special, 
progresul copilului trebuie monitorizat, înregistrat, comunicat și discutat cu părinții. Acest lucru trebuie 
făcut periodic. În acest caz, evaluarea ar trebui să îndeplinească următoarele funcții: 

Funcția de măsurare – ce a învățat copilul? 
 Funcția de predicție – este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor? 
Funcția de diagnoză – ce anume stă în calea dezvoltării copilului? 
Metode și instrumente de cunoaștere 
Demersul de cunoaștere a elevilor presupune, printre altele, aplicarea unor metode și instrumente de 

cunoaștere, cum ar fi: metoda observației sistemice, metoda convorbirii, metoda biografică etc. Evaluarea 
reprezintă o componentă organică a procesului de învățământ. Se recomandă cu prioritate metode moderne 
de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, 
autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achizițiile copiilor și să stimuleze în același timp 
dezvoltarea de valori și atitudini în contexte firești, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca 
evaluarea să se realizeze prin raportare la competențele specifice, evitându-se comparațiile între elevi. De 
asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună 
adecvare la particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor. Una dintre metodele pe care le putem utiliza 
la clasa pregătitoare fiind observarea sistematică, fără a emite judecăți de valoare.  

Înregistrarea se va face pe baza unei grile de observație, care sistematizează obiectivele urmărite.  
Observarea sistematică are următoarele caracteristici: 
-Permite urmărirea intenționată și înregistrarea concretă a diferitelor manifestări comportamentale ale 

copilului, precum și a contextului acelui comportament.  
- Asigură resurse extinse de cunoaștere a preocupărilor elevului, a motivației pentru studiu și a 

potențialului acestuia, raportat la cerințele educaționale.  
- Evidențiază în mod concret interesul elevului pentru învățare.  
- Este necesară atunci când evaluarea scrisă și orală nu furnizează informații complete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Evaluarea la clasa pregătitoare, București 2018, Academia Edu 
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DIFICULTAȚI ALE EVALUARII ONLINE IN INVAȚAMANTUL 

PREȘCOLAR 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR RUSU GABRIELA 

GRADINIȚA CU P.P. NR.8 TG-JIU, GORJ 
 

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. 

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. 

 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, și limite în relaționarea cadrului didactic – 

preșcolar, 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 copiilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de 

învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite și faptul că preșcolarii depind 

în sistemul online de părinți. 

 Platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între cadru 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 (ceea ce face comunicarea 

autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. 

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 învățământului 

preșcolar. În funcţie de specificul vârstei prescolare metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 

activităţilor la nivel preșcolar 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 în fişa de aprecierea a progresulului copilului preșcolar. 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 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. 
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• 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 cuno ştinţe acumulate, capacităţi intelectuale formate. 

Ceea ce este esenţial la aceste probe, este faptul că ele permit o evaluare mai obiectivă a 

performanţelor în învăţare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite. 

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 copiii, imposibilitatea urmăririi tuturor 

lucrărilor copiilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele 

mai multe ori, la altă resursă digitală online. 

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 copiii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• (2008) Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 – 6/7ani, Unitatea de Management 

al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar. 
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EVALUAREA ONLINE LA ELEVII CU DIZABILITAȚI 

 
PROF. ROȘ MIHAELA  

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA, CLUJ-NAPOCA 
PROF. RUSU MIRCEA  

 ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA SAMUS, CLUJ-NAPOCA 
 
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) 
 
Dizabilitatea face parte din experienţa umană, fiind o dimensiune universală a umanităţii. Sarcina 

evaluării persoanelor cu dizabilităţi nu este una uşoară. Rolul evaluatorului este să ştie exact ce este 
dizabilitatea, care sunt coordonatele sale, dar şi s-o recunoască fie ca pe o experienţă unică, fie ca pe o 
dimensiune a diversităţii umane. Numai astfel se poate aprecia corect dacă programele de intervenţie 
educaţional/recuperatorii pe care le propune şi le evaluează răspund necesităţilor celor cărora le sunt 
adresate.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării elevului cu dizabilități 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.  

Învățarea și evaluarea bazate pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor cu dizabilități o serie 
de opțiuni. Experiența noastră este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Noi, 
profesorii care căutăm modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini școlare și evaluare avem alegeri aproape nelimitate. De exemplu, Google Classroom care îl utilizăm 
des oferă posibilitatea de a putea discuta cu elevii iar 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 oferim elevilor 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. 

Din punctul nostru de vedere, 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, această evaluarea online este o metodă ce poate fi aplicată 
indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoaca 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 continuare, prezentăm câteva modele de teste și modalități de evaluare online la limba română 
pentru elevii cu dizabilități: 
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*** Platforme educaționale online pentru cadrele didactice:  
 https://www.facebook.com/groups/1644070182575784/ 
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 METODE ȘI TEHNICI DE PREDARE ONLINE 

 
PROF. CĂTĂLINA DANIELA RUȚĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,, VIRGIL CALOTESCU ,, BASCOV, ARGEȘ 
 
 Noile tehnologii oferă o gamă variată de aplicații, metodele conventionale de predare având din ce 

în ce mai mult o alternativă viabilă. Aplicatiile Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel 
cei care învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

 Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de a 
învăța. Astfel putem observa că ne îndreptăm spre o revolutie în educație; rolul actual al profesorului, acela 
de intermediar al cunoașterii, își pierde mult din pregnanță. Invatarea este orientată către persoană, 
permițând elevilor să-și aleagă conținutul și instrumentele corespunzatoare propriilor interese. Modul de 
învățare tradițional a devenit greu de gestionat în comparație cu învățămantul bazat pe resursele Web. 
Putem spune că acest tip de resurse reprezintă de fapt noile cărți ale epocii .Web site-ul este un instrument 
nou, foarte eficient, care facilitează procesul de predare/ învățare și nu numai. Web-ul asigură elevilor un 
pachet variat de informații știintifice fiind incluse în baze de date, biblioteci online, etc. Atat profesorii cât 
și elevii pot schimba idei, opinii, prin intermediul e-mailului, chat-ului sau site-uri de socializare. 

 Clasa este acum un mediu virtual de învatare, iar aceasta nu mai este determinată de timp și spațiu. 
Lecțiile online pot prezenta același continut și pot fi dezbătute la fel ca și lecțiile “convenționale”. Avantajul 
este însă faptul că aceste lecții pot fi accesate oricând și oriunde. Invățământul bazat pe resurse Web prezintă 
numeroase avantaje față de învățământul tradițional. Elevii îsi pot alege domeniile de cunoaștere, îsi pot 
urmari propriile interese și pot accesa informațiile la propriul nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sală 
de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de învățare sau il pot incetini. De 
asemenea acest tip de învățare permite atat elevilor cât și profesorilor să interacționeze într-o comunitate 
online fără a fi prezenti în același loc sau timp. Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații 
procesate cu atenție fără a mai fi implicati emoțional. Spre exemplu într-o discutie online, elevii introvertiți 
tind să fie mai activi din mai multe motive. In mediul virtual, inhibiția cauzată de aspectul fizic este 
diminuată. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea și 
prezentarea ideilor fără distractori din afară. Ei nu trebuie să concureze cu extrovertiții din punct de vedere 
emoțional, care tind să domine sala de clasa într-un timp relativ scurt. Acest tip de învățământ permite 
profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri externe, slide-uri PowerPoint, documente 
de tip audio și video în clasa sa virtuală. Astfel elevul devine un „cautator de cunoaștere, mai degrabă decât 
un depozit” (Freire, 1970). 

 Fără îndoială accesul factorilor implicați în activitatea educațională la resursele web cresc calitatea 
procesului de învățâmant. Internetul este aproape indispensabil atat pentru elevi cât și pentru profesori. Cu 
ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 

• a se informa, documenta și extrage informații utile dezvoltării lor profesionale 
• a vizita site-ul ministerului, inspectoratului pentru a fi la curent cu noile programe scolare și cu 

programele în derulare la care pot participa; de asemenea, pot accesa forumuri dedicate cadrelor didactice 
și pot comunica cu colegi din alte școli pe teme de interes comun 

• a accesa informații de pe site-uri de tip wiki(exercitii de auto-evaluare/ teste) 
• a declanșa desfășurarea unor activități/aplicații 
• a crea o biblioteca online, etc. 
Cele mai utilizate instrumente Web în educație : 
• E-mailul face conexiunea între doua sau mai multe persoane care au o adresa de e-mail. De 

asemenea prin intermediul acestui instrument se poate trimite acelasi mesaj(mail) către mai multe persoane, 
în acelasi timp, fără a mai fi necesară duplicarea acestuia.  

• Forumuri de discuții -oferă posibilitatea de interacționare, discuții și schimb de experientă cu ceilalti 
utilizatori fără a fi necesar ca acestia sa fie conectați sau se afle în același timp și nu același loc cu tine. 

• Chat-ul-oferă posibilitatea de a discuta cu oricine se afla conectat la rețea în același timp, și care 
foloseste același program.  

• Video conferinte – pentru comunicarea prin intermediul camerei web la distanță. 
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• Wiki-uri. Sunt reprezentate prin colectii de pagini Web proiectat pentru a permite oricui accesul 
liber pentru a adăuga sau schimba conținutul, utilizand un limbaj de marcare simplificat. 

• Servicii pentru partajarea conținutului grafic (photo sharing). Este un serviciu pentru găzduirea 
imaginilor, numit de asemenea serviciu de partajare de imagini. Acesta permite utilizatorilor să încarce 
imagini pe un site Web. 

• Servicii pentru partajarea conținutului audio/video (video sharing). Este un serviciu Web de 
gazduire video și permite indivizilor să încarce videoclipuri pe un site Web. Serviciul poate stoca 
videoclipul pe serverul său și îl va afișa într-un format care să permită și altor vizitatori să îl vizioneze. 

• Servicii pentru partajarea prezentărilor. Ca și alte servicii de tip social sharing, utilizatorii pot 
adăuga conținut (powerpoint), marcaje și comentarii. 

 Deși învățâmantul prin intermediul resursele web prezintă numeroase avantaje față de învățâmantul 
tradițional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente.  
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METODE DE EVALUARE ȊN ȊNVATAMANTUL ONLINE LA DISCIPLINA  

EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE 
 

PROFESOR: VERONICA MIHAELA ROIDIS 
COLEGIUL NATIONAL”N. BALCESCU” 

LICEUL TEORETIC “N. IORGA” 
 ŞCOALA GIMNAZIALA”R. TUDORAN“ BRAILA 

 
 Învăţământul online sau hibrid a fost de la început, este şi acum o provocare pentru noi toţi:profesori, 

părinţi şi elevi.Organizarea lecţiilor online sau hibrid presupune gestionarea resurselor materiale, resursele 
de timp şi mai ales solicitări suplimentare de cunoștințe privind realizarea materialelor şi postarea lor pe 
platforme. Evaluarea ȋn lecţiile online este ȋnsă cea mai solicitantă secvenţă.Inamicul numărul unu este 
timpul pentru că ora este mai scurtă (40 minute) și trebuie să găsim metode specifice care să ne permită să 
evaluăm formativ-continuu și sumativ corect elevii .Fără ajutorul tutorialelor , al webinarelor și cursurilor 
despre învățământul online nu aș fi reușit să mă adaptez acestor provocări.Am ȋnvăţat cum se realizează 
evaluarea online şi consider perfec adaptabile metodele , ȋn special pentru învățământul tehnologic , de la 
profesori care predau online în școlile din străinătate.Metodele si tehnicile nu ne sunt necunoscute iar 
tehnologia ne ajută foarte mult elaborarea tehnicilor de evaluare , în calculul notelor și statistică, dar timpul 
alocat pentru proiectarea și realizarea evaluării este mare.  

 La disciplina Educație tehnologică aplic în evaluarea online tehnicile moderne: proiecte, prezentări, 
portofoliu dar și pe cele tradiționale orale, teste și aplicațiile practice.Proiectarea lor în online necesită 
cunoștințe bune în utilizarea computerului și a office-urilor.Am studiat mai multe platforme de lucru online 
dar utilizez plarforma G-Suite de la Google .Cu multe plusuri dar și cu minusuri cred că Google Classroom 
este ușor de învățat să o utilizăm, iar pe platformă are mai multe avantaje. Cum realizez evaluarea elevilor 
pe un semestru la o disciplină cu o oră pe săptămână? Am în vedere ca elevul să aibă două-trei note: pe 
lucrări scrise, pe evaluarea formativ-orală și/sau o notă obținută pe aplicațiile practice, proiecte, portofoliu, 
prezentări etc.Unii profesori numesc acestă notă , care reprezintă media mai multor note obținute pe 
aplicațiile din timpul semestrului, notă de performanță. 

 Mă voi referi pe scurt cum se creează în online aceste metode de evaluare: 
-evaluarea orală și scrisă sunt în parte ambele o provocare în online, din punct de vedere al timpului 

și tehnicilor utilizate.Evaluarea orală este , din punctul meu de vedere, greu de aplicat eficient la colective 
mari de elevi , mai ales la discipline cu o oră pe săptămână .Utilizez mai ales un tip de evaluare pe care 
Google Classroom îl pune la dispoziție quiz-ul, întrebări scurte din lecția de zi pe care le postez la începutul 
sau la finalul lecției , fie pentru evaluarea cunoștințelor învățate la lecția de zi sau pentru a asigura feedbeck-
ul lecției predate.  

 Proiectarea testelor necesită mult timp dar sunt eficiente dacă sunt corect elaborate.Există pe 
Classroom două posibilități de a creea teste:una este ca temă cu întrebări , alta este testul cu limită de timp 
pentru care trebuie să utilizezi Google Forms din My Drive 
de la + CREAȚI și o altă aplicație (Timify.me )necesară 
pentru programarea datei și timpului de lucru.Sunt tutoriale 
pe Internet din care poți învăța ușor cum să creezi astfel de 
teste.Odată aplicate însă elevii au o imagine clară asupra 
notelor obținute , a ceea ce au făcut corect sau ce au greșit, 
pot avea rezultatul pe loc sau programați să îl dăm mai 
târziu dacă avem și itemi cu răspuns scurt sau 
paragraf.Statistica rezultatelor și ponderea răspunsurilor 
corecte sau cu răspuns greșit le primești automat și le poți 
salva în fișiere Excel în My Drive sau în calculator. 
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-Proiectele, prezentarile sau referatele 
le creez în Activitate la curs pe + Creați 
Temă, de obicei într-o fișă de lucru /proiect 
pe care le postez cu limită de timp .Acestor 
teme proiect sau prezentări le atașez o grila 
de evaluare astfel încât elevului să îi fie 
foarte clar care sunt cerințele pe care trebuie 
să le îndeplinească pentru a primi punctajul. 
Fiecare temă trebuie apoi corectată, evaluată, 
notată și trimis răspunsul pe mail 

elevilor.Toate informațiile noi le găsim la De evaluat , apoi notele pot fi contabilizate statistic automat și 
salvate . 

-Portofoliul elevului îl evaluez de obicei la sfârșitul semestrului sau anului școlar.Este evaluarea 
sumativă , o notă pe care o acord elevilor pentru toate activitățile din timpul semestrului sau anului școlar, 
pentru munca depusă laud elevii cu un portofoliu complet , făcut cu responsabilitate.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
ROMAN ANDREEA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI DRAGAN”, BACAU 
 
 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. 

 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 limitată 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.  

 În continuare, voi prezenta câteva 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. 
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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. 
 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. 

 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 

 

 PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR ROMAN PAULA 

 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA 
 

 Trecerea de la învățarea față în față, la învățarea online, în grădiniță, nu este ușoară. Este o schimbare 

mare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru copii și părinți. Deoarece, părinții au un rol foarte important 

în învățarea online a copiilor de la gradiniță. Nu putem să ținem copiii de grădiniță în fața unor dispozitive. 

Activitățile propuse către copii, sunt transmise părinților și aceștia le rândul lor, le transmit cum știu ei mai 

bine copiilor lor. Trebuie să recunoaștem meritele părinților. Dar, deasemenea, trebuie să recunoaștem 

faptul că e foarte greu pentru ei. Pe lângă copiii de grădiniță, majoritatea au și școlari de care trebuie să se 

ocupe, majoritatea lucrează și timpul nu le permite să se ocupe așa cum ar dori și de cei mici. Există limite 

în primul rând materiale. Acasă nu se dispune de baza materială din grădiniță, de materiale. Trebuiesc 

căutate activități pe care copiii să le desfășoare cu ceea ce au acasă. 

 Ca și metode de lucru online cu copiii, folosim scurte filmulețe, imagini, fișe de lucru (mai putin-

deoarece nu toți au posibilitatea printării acasă), modelajul, construcțiile cu cuburi, cu materiale din natură 

etc. Atât cadrele didactice, cât și părinții trebuie să dea dovadă de multă creativitate în activitățile online 

susținute cu copiii de grădiniță. 

 O problemă cu care ne confruntăm adesea în învățământul online la grădiniță, este obținerea 

feedback-ului de la părinți. Nu toți trimit feedback, și chiar dacă îl trimit, poate îl trimit cu întârziere.Părinții 

și cadrele didactice, mai mult ca niciodată, trebuie să fie parteneri în educația copiilor.  

O mare parte a activității didactice față-în față, nu se poate face virtual, nu se poate realiza 

interacțiunea cadru didactic-copil. Toate activitățile se transmit copiilor prin grupul de whats-app cu 

părinții.  

 Ca și concluzie, părerea mea e că evaluarea online, învățământul online nu poate înlocui învățământul 

cu prezența fizică a copiilor în grădiniță. Acțiunile inițiate de cadrul didactic, interacțiunea cu copilul, 

învățarea are cel mai mare succes în grădiniță!  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ROMANU LAVINIA-CORNELIA 

COLEGIUL NAȚIONAL. „C. D. LOGA” CARANSEBEȘ 
 
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. 

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. 

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. 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 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. 

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. 
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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. 

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. 

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; 

1109



• Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
• 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. 
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: 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. INVAȚ. PREȘC. ROȘIORU CATALINA MIHAELA 

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”ORIZONT„ 
RM-SARAT/BUZAU 

 
 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. 

 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 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. 

 GoogleMeet - este o aplicație din suita Google for Education care se poate accesa doar dacă există 
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 în sesiunea online. Meet accepta până la 100 
participanți gratuit și oferă 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. 

 HĂRȚI DIGITALE- printre cele mai cunoscute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile dintre 
care Google Maps, Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza cu succes şi la 
ciclul preşcolar. 

 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).  

 JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line. Dintre instrumente recomandate : 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. 

 APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

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 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 DE EVALUARE UTILIZATE IN SISTEM ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR ROȘU ANAMARIA, 

ȘCOALA GIMNAZIALA ORȚIȘOARA 
 
Trăind în epoca tehnologiei, precum și pe fondul instalării pandemiei în întreaga lume, învățământul 

preuniversitar a fost nevoit să parcurgă anumite etape de transformare a orelor față în față, acestea devenind 
online. 

Cu ajutorul platformelor și aplicațiilor online pe care le au la dispoziție profesorii, aceștia au o 
multitudine de variante de predare utilizand o platformă sau alta, o aplicație sau alta. Utilizarea acestor 
platforme sau aplicații reprezintă niște instrumente de predare și de evaluare pentru dascăli. Ele trebuie 
utilizate în mod adecvat, în funcție de specificul disciplinei predate, de ciclul de învățământ la care se predă, 
de vârsta elevilor și nu în ultimul rând, având în vedere didactica pedagogică.  

De pildă, în învățământul primar, se au în veredere următoarele aspecte: orele trebuie să fie scurte, 
pentru ca elevii să nu se plictisească, atenția lor trebuie mereu captivată de-a lungul întâlnirilor online; de 
asemenea, elevii din clasele primare (în special cei din pregătitoare, clasa I și clasa a II-a) au nevoie de 
sprijinul părinților pentru a se conecta pe platformă sau aplicație; lecțiile trebuie să fie cât mai interactive, 
cât mai atractive, cât mai bogate în imagini, prezentări PPT, planșe, softuri educaționale. De aceea, 
învățătorii trebuie să țină seama de anumite criterii în alegerea unei platforme, atât în ceea ce privește 
predarea-învățarea și evaluarea, cât și în privința gestionării grupului de elevi pe care îl coordonează.  

Astfel, aplicația ori platforma trebuie să permită dascălului să aibă control asupra celorlalți 
participanți, dacă lecția se desfășoară în sistem videoconferință. Cei mici, în general, au tendința de a vorbi 
neîntrebați, de a deschide microfoanele, astfel înât se creează microfonie; au tendința de a vorbi unii peste 
alții, neavând răbdarea necesară să se asculte între ei. În acest caz, platforma trebuie să susțină în primul 
rând un număr mai mare de utilizatori, în al doilea rând, trebuie să ofere timp nelimitat, posibilitatea 
profesorului de a opri sau porni microfonul (după caz), să aibă o tablă albă, să posede noțiunea de prezentare 
sau împărtișire a unor documente, imagini, linkuri etc. elevilor. 

În cazul în care învățătorul optează pentru predarea, învățarea și evaluarea asincron, dându-le elevilor 
muncă independetă, atunci platforma trebuie să fie prevăzută cu opțiuni pentru a crea teme, materiale, 
foldere, teste, chestionare etc. 

Modalitățile de predare sunt diversificate, însă cele de evaluare sunt limitate la ciclul primar, ca 
urmare a vârstei fragede a elevilor, care, în general sunt dependenți de părinți la această vârstă. în clasele a 
III-a și a IV-a poate unii dintre ei capătă dexteritate manuală mai mare și abilități tehnice, de mânuire a unui 
calculator, laptop, tabletă, telefon; unii dintre ei au și abilități de tehnoredactare, ceea ce le conferă un 
avantaj. însă acestea sunt cazuri izolate, în mare parte elevii au nevoie de ajutor. Pentru ca aportul părinților 
să fie minim, precum și timpul destinat ajutorului copiilor lor, învățătorul trebuie să utilizeze modalități 
simple de evaluare. dintre acestea cele mai simple sunt formularele Google Forms, cu ajutorul cărora se pot 
da teste de evaluare. Itemii construiți de învațător trebuie să fie obiectivi cu răspuns dual sau multiplu, în 
care elevii trebuie doar să bifeze varianta corectă. Nu se pot concepe teste de evaluare cu itemi semiobiectivi 
sau subiectivi, care necesită completarea răspunsurilor, adică tehnoredactarea, deoarece elevii nu au astfel 
de abilități de tehnoredactare și nici nu sunt prevăzute în programa școlară. 

Platformele cele mai des utilizate și adecvate la ciclul primar sunt: Google Classroom, Google 
Jamboard, Google Forms, Wordwall, Kinderpedia.  

O altă modalitate de evaluare online este prin intermediul jocurilor cu ajutorul aplicației Wordwall, 
care permite crearea de către învățător a unor exerciții-joc interactive, iar elevii sunt încântați, deoarece 
activitatea lor de bază la ciclul primar este predominantă prin joc. 

Să nu uităm nici de evaluarea clasică orală, pe care învățătorul o realizează individual și treptat. 
Aceasta are atât avantaje, dar și dezavantaje. Ea poate fi subiectivă, elevul poate să aibă o zi nepotrivită în 
care răspunsurile lui nu se ridică la nivelul așteptărilor, ritmul biologic poate nu îl ajută în acea zi. De 
asemenea, unele întrebări necesită răspunsuri mai simple, iar altele mai complexe, ceea ce ridică dificultăți 
dascălului. De asemenea, evaluarea orală necesită mult timp de ascultare, astfel încât elevii nu pot fi toți 
evaluați într-o singură zi. Dar are și avantajul că profesorul nu mai este nevoit să corecteze. 
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Important este ca metodele de evaluare să fie cât mai eficiente în concordanță cu platformele alese de 
fiecare profesor în parte și să se plieze cât mai mult pe specificul clasei de elevi. 

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

tehnologia/ 
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(RE) ADAPTAREA PROCESULUI DE EVALUARE 

 
ROSU LUCIA CERASELA 

 
 Proiectarea didactică este un proces deliberativ, la nivel macro sau micro, de fixare mentală a paşilor 

ce vor fi parcurşi în realizarea instrucţiei şi educaţiei. Acțiunile de bază ale profesorului trebuie să vizeze: 
documentarea, anticiparea și prefigurarea demersului, creșterea gradului de traductibilitate a informațiilor 
și transferul lor în activități concrete, practice. 

 Intrebarea frecventă a vizat gradul de înțelegere în ceea ce privește: nivelul elevilor (mai ales în clasa 
a V-a) și adaptarea planificării la ritmul lor de lucru, gradul de accesibilizare a conținuturilor pentru a nu fi 
prea ușor/greu, atingerea finalităților cu cât mai mulți dintre ei, la un nivel cât mai ridicat. Iar 
EVALUAREA este proba de foc a verificării finalităților atinse în procesul derulat. 

 Tradițional, evaluarea era un punct ochit, punct lovit: test, bine structurat, profesor vigilent, eventual 
subiecte pe numere și cu o recapitulare temeinică realizată anterior.  

 ASTĂZI, în contextul pandemic, lucrurile stau diferit. Teoria este variată, literatura de specialitate 
extinsă, dar practică destul de limitativă dacă avem în vedere resursele tehnice limitate, cursurile de 
perfecționare teoretice și puțina experiență a cadrelor didactice cu aceste instrumente online. 

 În cele ce urmează, voi expune 3 instrumente de evaluare utilizate în contextul orei de limba și 
literatura română, toate realizate pe platforma de lucru a școlii..  

 1. Google Classroom – platforma folosită de toată școala unde predau are instrumente diferite si 
ofertante pentru realizarea procesului de evaluare. 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. 

 In imagini veti putea vedea câteva secvențe de evaluare deja aplicate: 

 
1.1. Concurs literar, lansat într-un curs creat special pentru proiecte și concursuri literare. 

prezentarea lucrărilor se va realiza într-o întâlnire-webinar, unde elevii își vor prezenta creațiile și vor fi 
jurizați de către prof. de lb. română. Astfel se va evalua creativitatea și redactarea unui text, corectitudinea 
și expresivitatea limbajului, iar prin prezentarea orală se va puncta și comunicarea orală, lectura fluentă și 
expresivă, gestionarea mesajului paraverbal și nonverbal. 

1.2. Exercițiu evaluativ, individual de 5 minute, având drept temă competențele de scriere corectă, 
punctuație și ortografie. La începutul orei, elevii au primit o fotografie cu 3 întrebări grilă, am pus termen 
de răspuns iar elevii au completat variantele considerate corecte. Profesorul a notat răspunsurile elevilor 
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1.3. Proiecte culturale-interculturale realizate de către elevi, ca mijloc alternativ de evaluare, după 
ce am parcurs prima unitate de învățare. La clasa a VI-a, de exemplu, au avut de realizat un proiect, dar 
pentru a face alegerea mai interesantă, legenda trebuia sa provină din țara care începe cu aceeași inițială ca 
și numele lor: Alexia-Albania. După ce au realizat proiectele, am avut o ora online în care elevii au prezentat 
materialele (PPT sau letric-fotografiate) și le-au postat pe platformă. Au fost notați: 80 de puncte conținutul 
proiectului, 20 de puncte prezentarea orală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pentru stimularea elevilor, folosesc și un cont pe kidibot.ro, unde elevii de la Școala Gimnazială 

Nicu Enea Bacău lucrează teste sub formă de bătălii, primesc medalii si concurează cu alti elevi din 
județ/țară. 

 Având în vedere competențele-cheie, specifice disciplinei limba și literatura română (comunicarea 
în limba maternă, sensibilizare şi exprimare culturală), am urmărit întotdeauna o sensibilizare a elevilor, 
producerea unui ecou care să favorizeze transferul de conținuturi, dorința de a exersa, de a progresa, am 
urmărit dezvoltarea componentei culturale și artistice. Pe măsura evoluției tehnologiei, pentru mine a fost 
o provocare acceptată introducerea noilor tehnologii în demersul didactic. 
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IMPORTANTA EVALUARII ONLINE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

 
ROȘU RODICA IONELA LOREDANA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SLATINA 
 
 In reforma educationala intreprinsa in momentul de fata in invatamant, importanta activitatii de 

evaluare devine din ce in ce mai accentuata, deoarece permite cadrului didactic sa aprecieze gradul in care 
au fost atinse obiectivele procesului de invatamant, precum si dificultatile acestuia. Incepand cu 11 martie 
2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul 
de invatamant se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care sa asigure 
continuitatea învațarii și funcționarea organizaționala. Masurile instituite prin starea de urgență ne relevă 
maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt in 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 zona de evoluție și dezvoltare 
sociala importanta, dar faptul ca totul s-a întamplat brusc „peste noapte” a pus societatea in fața unei 
provocări de o magnitudine pe care nu am mai întalnit-o pana în prezent. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic . 

 In invatamantul prescolar actul de evaluare pastreaza caracteristicile evaluarii activitatiididactice, 
avand drept scop masurarea si aprecierea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor , dobandite de copii in 
cadrul actului educational .In acelasi timp , evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii 
educatoarei , concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

 Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic, se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare : 

- evaluare initiala – predicativa 
- evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
- evaluare formativa- continua 
 Evaluarea initiala – se realizeaza la inceputul anului scolar , in momentul initierii unui program de 

instruire , si are rol de a stabili nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi, de a cunoaste capacitatile de 
invatare ale copiilor.concluziile desprinse in urma evaluarii initiale ajuta la realizarea predictiei – stabilirea 
coordonatelor esentiale ale activitatii viitoare, a obiectivelor , alegerea strategiilor adecvate pentru obtinera 
performantei copiilor, ritmul de parcurgere a continuturilor, deci premisa pentru eficienta procesului de 
invatamint prescolar viitor, care se va oglindi in planificarea semestriala.Datele obtinute la acest tip de 
evaluare ajuta la conturarea activitatii didactice in trei planuri : 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreaga grupa de copii ; 
- aplicarea unor masurirecuperatori pentru unii copii din grupa , fie de sprijin si recuperare, fie activitate 

suplimentara pentru copiii spradotati. 
 Evaluarea formativ continua este una din formele cele mai des utilizate in gradinita si se manifesta 

in toate activitatile derulate, de la observarea continu a comportamentului copiilor, a reactiilor pe care le au 
la diverse solicitari, a semnalariiprogreselor pe care le fac prin rezolvarea unor sarcini cu un grad ridicat de 
dificultate, pana la recompensarea succeselor pe care copii le obtin .Utilizarea acestei forme de evaluare 
ajuta atat educatoarea, dar in special copilul la reglarea activitatii.  

 Evaluarea sumativa , cumulativa , se realizeaza de regula la sfarsitul unui semestru, al unui an scolar, 
urmareste sa realizeze un sondaj despre cunostintele si achizitiile copiilor in urma participarii la un anumit 
program educational. Rezultatele obtinute se raporteaza la obiectivele Programei prescolare, gradul de 
realizare al acestora, cu mijloacele si strategiile didactice propuse de fiecare educatoare. In evaluarea 
cumulativa sau sumativa se constata rezultatele, dar important este interpretarea acestora prin prizma 
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metodelor si strategilor de lucru, ca imediat sa urmeze decizia in adoptarea unor programme educationale, 
care sa conduca la cresterea performantei copiilor.  

Trebuie mentinut faptul ca 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 circumstante au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, 
tehnică si de conținut în domeniul multor discipline scolare. Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere 
fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părintii si decidentii educatiei încearcă să le facă față în ritmul 
rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, 
inventivitate. 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. Cadrele didactice 
semnalează disfunctii in ceea ce privește următoarele activități de suport pentru invatare: comunicare 
autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru prescolarii cu nevoi speciale de invățare. In mod 
explicabil, sprijinul pe care în mod traditional il ofereau prescolarilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de 
învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. In realitate, in mediul online, 
fiecare prescolar poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibila situație de dificultate in invatare, 
facand astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul isi cunoaște bine grupa si 
prescolarii si stie cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior 
activitatii de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interactiunea personalizată cu 
un prescolar anume in contextul in care contactul nu este direct, profesorul este urmarit online de o grupa 
intreaga și fiecare elev ii solicită atenția. 

 Indiferent de forma care se utilizeaza , evaluarea, desfasurata in scopul de reglare si autoreglare a 
activitatii didactice, este un proces complex, dar in acelasi timp firesc si normal , integrat procesului de 
invatamant.Ea furnizeaza date importante despre capacitatile de invatare a copiilor, pentru ca, in deplina 
cunostinta de cauza, sa se stabileasca obiectivele activitatii urmatoare si sa se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.  

 In unitatea noastra evaluarea a cuprins variate forme de verificare, metode si procedee de evidentiere 
a performantelor atinse , printre care as aminti : 

- observarea curenta a comportamentului de invatare al grupei ; 
- conversatia , dialogul ; 
- probe de control ; 
- studiul produselor activitatii ; 
- testele si fisele de evaluare. 
 Educatoarele din unitatea noastra au ales metode si tehnici de evaluare potrivite si le-au adaptat 

nivelului individual de virsta ale copilului.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

ÎNV. ROTARU ALICE-MARILENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „I. SIMIONESCU”, IAȘI  

  
Evaluarea inițială reprezintă o etapă-cheie în cadrul procesului instructiv-educativ. Această metodă oferă 

instrumente de lucru utile pentru remedierea eventualelor lacune sau pentru proiectarea unui parcurs adaptat ritmului 

și nivelului fiecărui școlar. 

Procesul de evaluare cuprinde două tipuri de activități: aplicarea unor metode și procedee de colectare a 

informațiilor cu privire la rezultatele elevilor și elaborarea unor judecăți de valoare cu privire la cele observate.  

În ceea ce privește metodele aplicate în procesul de evaluare/verificare, acestea pot fi metode de verificare 

fundamentale sau tradiționale și metode de evaluare complementare sau alternative. În categoria metodelor de 

evaluare tradiționale intră probele orale, scrise și practice, precum și testele docimologice, iar în categoria metodelor 

complementare de evaluare se pot enumera metode precum: proiectul, portofoliul, investigația, observația sistematică 

a comportamentului elevului, autoevaluarea și interevaluarea, acestea din urmă fiind specifice și evaluării on-line. 

Metodele complementare de evaluare asigură o alternativă la metodele tradiţionale, a căror prezenţă este 

preponderentă, oferind alte opţiuni instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. A. Stoica (2003), referindu-se 

la metodele complementare de evaluare, utilizează termenul de evaluare autentică. Acesta este un concept ce se referă 

la evaluarea performanțelor elevilor prin sarcini de lucru complexe, care necesită rezolvare atât în clasă, cât și acasă, 

iar perioada de timp este flexibilă: de la câteva ore/zile până la câteva luni (în cazul portofoliului), aceasta fiind o 

metodă de evaluare on-line foarte des utilizată. 

Metodele complementare caută să accentueze acea dimensiune a acțiunii evaluative care să ofere 

elevilor suficiente și variate posibilități de a demonstra ceea ce știu (ca ansamblu de cunoștințe), dar mai 

ales, ceea ce pot să facă (abilități, priceperi, deprinderi). În evaluarea modernă, creativitatea este indicatorul 

cel mai de preț. Elevii sunt încurajați să găsescă idei, metode, soluții, să le descopere pe cale independentă 

și prin efort propriu de gândire. Prin intermediul metodelor complementare de evaluare, profesorii 

încurajează gândirea independentă și reflecția. Metodele alternative ne oferă informații nu doar despre 

nivelul elevului, ci arată cum se dezvoltă ideile acestuia, cât este el de creativ, ce parcurs a urmat pentru a 

ajunge la acel nivel. Metodele complementare solicită o participare activă din partea elevului, dezvoltarea 

competențelor de relaționare și implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor, pe când cele tradiționale 

se limitează mai mult la activitatea desfășurată de profesor. De asemenea, metodele complementare de 

evaluare stimulează eforturile de intercunoaștere și auto-cunoaștere.  

 Metodele moderne de evaluare se caracterizează prin următoarele aspecte: acordă prioritate 

dezvoltării personalităţii elevilor, sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect 

al procesului educaţional, sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire, pe autoevaluare, iar relaţia 
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profesor-elev este democratică. Elevul trebuie încurajat să gândească autonom, să fie creativ, iar evaluarea 

on-line este o ocazie excelentă care i se oferă copilului pentru a demonstra aceste calități. 

În concluzie, se poate afirma că pentru o bună desfășurarea a procesului de predare-învățare-evaluare 

de la nivelul clasei, cadrul didactic trebuie să știe să îmbine cele două tipuri de metode de verificare, nu 

trebuie să le excludă, pentru a stârni interesul de participare activă la lecție/activitatea de predare-învățare-

evaluare a elevului. De asemenea, trebuie avute în vedere elemente precum rigurozitatea și transparența în 

proiectarea și realizarea evaluării sau autoevaluării, conștientizând atât limitele, cât și avantajele metodelor 

menționate. 

În ceea ce privește evaluarea on-line, trebuie avut în vedere faptul că, de foarte multe ori, părinții sunt 

cei care intervin în temele și evaluările școlarilor, deci nu reprezintă cea mai bună metodă de evaluare 

posibilă și nici cea mai relevantă, dar este utilă și necesară în noile condiții impuse de învățarea on-line sau 

hibridă. Teste adaptate precum cele din aplicația Kahoot, în care elevii au posibilitatea să aleagă o variantă 

sau mai multe corecte din cele propuse sunt o soluție pentru o evaluare on-line justă. Evaluările on-line 

trebuie să fie realizate în manieră atractivă și încurajatoare, trebuie să le dea încredere copiilor și să îi 

stimuleze. 
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TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

LA DISCIPLINA MATEMATICĂ 

  

PROFESOR: ROTARU CARMEN  

ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU DEPARAȚEANU”,  

ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 
 

„Evaluarea şi responsabilitatea sunt obiective de valoare. Scopul este de a crea un sistem care 

evaluează în mod util şi corect ceea ce avem în grijă şi care nu deformează procesul instructiv.” 

 (Theodor Size) 

 

 În condiţiile învăţământului contemporan se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, în care rolul principal este al profesorului, deoarece doar el oferă elevilor un model de 

proiectare/realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare mai eficient. Caracteristicile 

evaluării asistate de calculator centrat, cu adevărat, pe elev, oferă posibilitatea de a demonstra nivelul de 

posedare a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de 

instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus. Proiectarea şi exploatarea cu succes a strategiilor, 

metodelor şi tehnicilor de evaluare presupune combinaţia, în doze diferite, potrivit naturii probei, de 

principii şi reguli cu imaginaţie creativă. 

 Evaluarea în învățământ este delicată datorită impactului pe care acesta îl are asupra elevilor. În 

prezent, pentru a păstra dinamica și atractivitatea activităților de predare-învățare, sunt utilizate tot mai 

frecvent metode inovative de evaluare, asistate de calculator, care se referă la utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi a celor de comunicaţii, a mediilor pentru distribuirea materialelor didactice şi pentru 

formarea competenţelor la elevi în vederea atingerii celei mai înalte rate de evaluare a rezultatelor şcolare. 

Instrumentele online reprezintă noi provocări pentru profesori în furnizarea și evaluarea educației, dar oferă, 

de asemenea, mari oportunități de inovare care permite tuturor elevilor să învețe împreună. Este foarte ușor 

să creezi teste și să te distrezi! Testele create cu ajutorul aplicaţiilor pot fi accesate de către elevi de pe 

telefoanele mobile, tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet.  

 Tehnicile de evaluare au valoarea unor procedee didactice integrabile în cadrul oricarei 

metode/strategii de evaluare. Exemplu: tehnici de evaluare prin chestionare, lucrari scrise, lucrari practice, 

teste de cunostinte examene etc). Tehnicile de evaluare sunt concepute in sens tehnicist, subordonandu-se 

unor algoritmi de organizare si utilizare a unor instrumente si procedee de evaluare.  

 Instrumente online pentru evaluare sunt foarte multe și îmbracă diferite forme, cu design deosebit, 

cu implicarea activă a utilizatorilor, oferă posibilitatea de a ne crea conținut. Instrumentele pe care le-am 
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utilizat la clasă și care au strârnit interesul elevilor sunt: Kahoot, LearningApps, Quizziz, Google Forms, 

Wordwall, Liveworksheets, etc. Le-am folosit pentru fixare, evaluare (formativă sau sumativă), am realizat 

fișe, chestionare atât pentru warm up (încălzire) cât și pentru finalul lecției. Printr evaluarea asistată de 

calculator, elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul, primește Feed-back 

imediat, climatul în care se desfășoară este mult mai plăcut, relaxant astfel încât elevii percep utilizarea 

acestor aplicații ca pe un joc. 

 Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina și monotonia, îmbunătățind 

calitatea actului de predare-învățare-evaluare, învăţarea şi formarea individului, dezvoltarea creativităţii, 

partajarea informaţiilor şi colaborarea între utilizatori. 

 Ca efect al utilizării acestor instrumente online elevii devin mai deschisi la ceea ce este inedit, sunt 

mai încrezători în forțele proprii, mai motivați, manifestând o atitudine creativă.  
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
ROTARU MARIA-MIHAELA 

 
MOTTO: Scopul educaţiei este nimicirea mărginirii egoiste a individului şi supunerea lui la raţiunea 

lucrurilor”. Titu Maiorescu 
 
 În condițiile vitrege în care trăim, sub amenințarea bolii, bombardați din toate părțile de știri, de 

statistici și păreri mai mult sau mai puțin avizate, e necesar să reflectăm asupra noastră, a modului în care 
ne gestionăm resursele, asupra relației noastre cu ceilalți și cu lumea. Poate că această pandemie a reușit să 
scoată la iveală, ca în basmul lui H. C. Andersen cu Crăiasa Zăpezii, exact opusul a ceea ce ne dorim: 
lucruri care odinioară erau văzute firești, acum par a fi puse în umbra de teamă, anxietate, neputință.  

 La fel se întâmplă și la nivel general, în diverse sisteme sociale, printre care și cel de învățământ. 
Suntem protagoniștii la nivel macrocolectiv ai unui episod care va deveni istorie. S-au luat măsuri, s-au 
regândit soluții. Autoritățile au fost nevoite să conceapă politici de adaptare la noua situație, profesorii au 
fost nevoiți să-și modifice stilul de predare, să regândească demersul didactic, să facă posibil în timp real 
și eficient transferul informațional către elevi. În acest context, desigur că problemele întâmpinate, de la 
cele materiale, până la cele operaționale, nu au fost ușor de înfruntat. Lupta însă continuă pentru noi, pentru 
copiii care reprezintă viitorul lumii, dincolo de orice formulă clișeică menită a ne alina suferințele. Copiii 
au dreptul la educație și noi suntem datori să le-o oferim. Și dacă încercăm să facilităm accesul la informație, 
atunci trebuie să facilităm și evaluarea achizițiilor. Astfel, se impune și o regândire a evaluării prin diverse 
metode și mijloace.  

 Evaluarea, în accepțiunea sa tradițională, s-ar putea face sub forma unui set de întrebări (maximum 
10-din temă, din lecția de zi și din lecțiile anterioare, de exemplu) la care se așteaptă răspunsuri orale 
imediate, aceasta fiind, de fapt, o mutare în spațiul virtual a ascultării față în față a elevilor. Și de această 
dată, așa cum se procedează și la clasă, e necesară grila de evaluare adusă la cunoștința elevilor încă de la 
început. Este imperios necesar ca ei să înțeleagă modul în care au fost notați. Avantajul acestei forme de 
evaluare este că elevii primesc feedback imediat. Un dezavantaj ar fi că este o modalitate cronofagă.  

 O altă modalitate de evaluare tradițională în spațiul unei clase virtuale rămâne testul. Trimis ca 
material PDF, va necesita rezolvarea clasică pe foi, în fața camerelor, sub monitorizarea profesorului într-
un anumit interval de timp, urmând ca la finalizare, elevii să trimită profesorului rezolvarea. Dacă testul va 
fi dat sub forma unui document realizat cu ajutorul programului Google Forms sau al oricărui alt suport 
digital (platforme digitale precum Kahoot sau Quizziz), atunci elevii vor primi feedback-ul imediat. 
Dezavantajul va fi că itemi subiectivi nu vor putea fi incluși. 

 Evaluarea pe parcurs poate fi făcută și prin evaluarea unor teme sau acordarea unor puncte sau buline 
în urma activității online, desigur ținându-se cont de reguli dinainte stabilite și cunoscute de către întregul 
colectiv.  

Forme de evaluare alternativă și modernă rămân proiectul și portofoliul cu prezentări digitale sau 
obișnuite, doar că acestea, deși pun în valoare anumite abilități și deprinderi ale elevilor, nu evaluează 
cunoștințele de la clasă asemeni unei metode tradiționale. 

 Indiferent de cum decide profesorul să evalueze, important e să aleagă cea mai bună metodă, ținând 
cont de predarea și învățarea care au precedat procesul evaluării, pentru ca elevii să aibă o imagine asupra 
parcursul lor școlar, putând să-și amelioreze situația.  
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METODE ȘI TEHNICI IN EVALUAREA ONLINE  

– COMPONENTA IMPORTANTA A PROCESULUI INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

 
PROF. INV. PRIMAR, ROTARU RAMONA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1, SARATA, DIN BACAU 
 
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 sistemicedintre 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 rezultateleşcolare (Stan Panţuru:1997). 

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 (Figura 1) este determinat de necesitatea stăpânirii informaţionale a proceselor în timp real, în 
contextul globalizării și al pandemiei (Tănase Mihai:2011). 

 
Figura 1 – Tendințe actuale: Transferul către mediul digital 
Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 

conceptul 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. 

Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei mo-derne 
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, între altele, 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. 

Metodele şi tehnicile moderne de evaluare nu se pot aplica în totalitate în mediul online, ci doar 
câteva, acestea fiind: hărţile conceptuale, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, și investigaţia, 
autoevaluarea. Acestea 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. 

Metodele şi tehnicile moderne de evaluare în online, contribuie la stimularea activismului elevilor, 
accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe, formarea şi dezvoltarea unor 
competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare în practică 
a cunoştinţelor în mediul online, dezvoltarea creativităţii, dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale, 
dezvoltarea capacităţii de utilizare a instrumentelor online ș.a.m.d. 

Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare. Pentru probele orale putem 

MEDIUL EDUCAȚIONAL 
TRADIȚIONAL

INTERNET

MEDIUL EDUCAȚIONAL DIGITAL

CONȚINUT <->
FORMATOR <-> INSTRUIT

INTERNET

E-CONȚINUT <->
E-FORMATOR <-> E-INSTRUIT 
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folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile 
de Skype, Google meet sau Zoom, în care elevul 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 deoarece nu putem controla veridicatea și autenticitea rezolvării 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.  

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, 
mia exact, în online. 
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EVALUAREA INOVATIVĂ ÎN EDUCAȚIE 

 
ED. PROF. DR. ROTTER MIRELA 

LICEUL TEORETIC „PETOFI SANDOR” SACUENI – G.P.N. SACUENI 
 
Spre deosebire de anii școlari de până acum, cel prezent a devenit inovator din cauza restricțiilor 

impuse de intensificarea pandemiei. Noul an școlar ne-a impus un program de „școală altfel” pentru o 
perioadă nedeterminată, unicul lucru stabil fiind schimbarea. Adaptabilitatea este o condiție a vieții 
moderne, însă situația inedită în care ne aflăm transformă aceasta într-o trăsătură definitorie a „dascălului 
online”.  

Așa cum era de așteptat, futurismul inimaginabil a câștigat teren în fața prezentului confortabil. 
Având grupă mică anul trecut, la început, grădinița la distanță mi s-a părut o idee ruptă de realitate, însă 
majoritatea copiilor, cu sprijinul părinților, au răspuns bine la solicitarea inovatoare a mutării grădiniței în 
mediul virtual. Din păcate există cazuri nefericite în care această schimbare s-a dovedit a fi imposibilă din 
motive individuale, precum lipsa unui telefon inteligent sau tabletă, lipsa conexiunii de internet, părinți 
indisponibili sau neșcoliți care nu au reușit să asigure copiilor sprijinul necesar, iar situația rămâne 
neschimbată și după jumătate de an de la declanșarea pandemiei, deoarece acești copii nu au primit 
gadgeturile promise. Revenirea la grădiniță a fost ușoară, copiii bucurându-se de revederea colegilor de 
grupă, iar acomodarea la regulile de distanțare și igienă nu au reprezentat un impediment. 

O noutate binevenită în situația actuală, condica de evidență a activității didactice din educația 
timpurie a fost concepută ținând cont de noile reglementări și oferă sprijin la întocmirea uniformă a 
planificărilor săptămânale, stabilind astfel demersuri didactice în situația trecerii la scenariul roșu. Durata 
prezenței fizice la grădiniță este incertă, motiv pentru care trebuie să proiectăm și modalități de evaluare 
online, să stabilim care dintre acestea ar putea avea un randament mai bun, dar să avem grijă să nu inoculăm 
preșcolarilor obișnuința de petrecere a timpului în fața monitoarelor. 

Telefonul inteligent, calculatorul, internetul și creativitatea rămân în continuare instrumentele 
didactice moderne nelipsite ale profesorilor online la orice nivel de învățământ. Prin mijlocirea unor pagini 
specializate precum wordwall.net, jigsawplanet.com sau liveworksheets.com a devenit posibilă crearea 
unor jocuri de atenție, fișe de lucru și puzzle-uri virtuale care au menirea de a realiza, într-o oarecare măsură, 
evaluarea online. Mijloacele moderne online de evaluare pregătesc preșcolarul pentru adaptabilitate și 
acceptare. 

Tehnologia face posibilă verificarea ratei de utilizare a puzzle-urilor, la fel și cronometrarea timpului 
necesar îndeplinirii sarcinii pentru unele materiale virtuale. Acestea pot fi parcurse de câte ori se dorește, 
oferind posibilitatea de îmbunătățire a rezultatului obținut. Copiii sunt atrași de modalitatea virtuală de 
învățare pentru că reprezintă o noutate pentru ei, curiozitatea având un rol esențial în formarea lor. 
Evaluarea inovativă virtuală poate fi realizată și prin screenshot-uri ale rezultatelor obținute de preșcolari, 
parcurgând astfel această etapă a activității didactice clasice.  

Filmulețele educative care demonstrează modalitatea de realizare a unei lucrări artistice cu tema 
stabilită de educatoare sunt de mare ajutor în perioadele școlare parcurse online, implicit în evaluarea 
inovativă. 

Studierea utilizării programelor specializate în realizarea materialelor didactice, precum și crearea 
instrumentelor de evaluare moderne, devin capitole integrante în studiul individual și activitatea metodică 
a cadrului didactic. Iată câteva fișe, puzzle-uri folosite în timpul grădiniței online ca mijloace de evaluare: 
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Preșcolarii sunt cei mai fragezi participanți ai actului educațional, au nevoie de socializare și de 
sprijinul educatoarei. Nefiind utilizatori independenți de tehnologie, ei trebuie asistați, în timpul grădiniței 
online. Începând cu acest an școlar, grupa mare de grădiniță a devenit obligatorie, în vreme ce grupa mică 
și mijlocie nu sunt obligatorii. În nicio circumstanță, părinții nu trebuie să preia sarcinile dascălului. 
Educatoarea are obligația de a comunica tema de studiu a săptămânii și poate doar sugera o activitate pe zi, 
la începutul săptămânii pentru întreaga săptămână sau zilnic, informațiile putând fi trimise la ore rezonabile, 
între 9 și 12. Prioritatea principală pentru depășirea acestui impas este menținerea sănătății fizice și mentale.  

Pornind de la ideea potrivit căreia principala activitate a preșcolarului o reprezintă joaca, consider că 
răgazul oferit de pandemie este folosit cu succes pentru a dezvolta „altfel” (de) priceperi și deprinderi, 
copiii au posibilitatea de a experimenta mai mult decât în mod normal, au la dispoziție resurse temporale 
adecvate pentru a-și dezvolta în ritm propriu îndemânarea, pentru a învăța și a procesa informațiile nou 
dobândite, cu sprijinul educatoarei și susținerea părinților. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVĂŢĂMANTUL ON-LINE 

 

ROTUNDU ANDREEA 
 

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu paşi repezi confruntandu-se cu diverse probleme si 

crize.In orice situatie, un domeniu prioritar al statului trebuie sa rămană educatia, care , are nevoie de o 

formare continuă pentru a corespunde cerinţelor actuale ale societăţii si să pregătească copiii si tinerii pentru 

a se integra active in viata sociala si personală. 

Competenţele cheie reprezintă un pachet multifunctional, de cunostinte ablităţi şi atitudini de care au 

nevoie toţi indivizii pentru dezvoltarea personală. 

Instrumentele si strategiile care pot fi utilizate pentru conectarea de la distanţă sunt diferite, video, 

filmuleţe cu activităţi interactive, cantece, simulări, aplicaţii etc pe care educatorul le trimite părinţilor 

pentru copil sau prin videoconferinte in grupuri mai mici.Pentru preşcolari este foarte importantă conectarea 

directă, starea emoţională a copilului pentru a putea asimila activităţile care le sunt predate, şi a avea o 

evaluare eficientă. 

Experienţa actuală ne ajută să inţelegem ca tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenţie in mod 

adecvat. 

Zoom este o platformă de ore on+line , se pot crea camera secundare pentru preşcolari pentru a 

incuraja munca in grupuri mici.Există optiunea sa se inregistreze intreaga conferinţă. 

Zeemaps, padlet, jocuri on-line, piazap toate acestea sunt instrumente digitale care pot fi folosite in 

procesul de evaluare al peşcolarului. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu sau in 

grup, prescolarii pot recita poeziile invăţate, cantecele, pot audia cu atenţie un text si il pot reproduce. 

Diferite instrumente de evaluare utlizate de profesor pot fi de natură formative sau 

sumativă.Instrumentele de evaluare formative sunt chestionarele, sarcinile şi intrebările din clasă, iar cele 

summative sunt eseurile, testele finale. 

In contextele online, implicarea este absolut esentială şi aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacţiune umană mai profundă şi semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calităţii, iar ceativitatea pe care tehnologia iti perimite 

să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colţuri ale lumii vorbesc in mod constant intr+un 

sen pozitiv. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
RUPICS ZSUZSANNA 

 
Platformele și aplicațiile disponibile online ne oferă tehnologii utile în predare și evaluare, dar trebuie 

să avem în vedere faptul ca tehnologia trebuie să contribuie la îmbunătățirea pedagogiei folosite.  
Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Este o provocare pentru 

profesori să schimbe noțiunea de evaluare ca document Word cu un document electronic. Elevilor le place 
noua metodă de lucru. Ei manifestă o creativitate uluitoare. Profesorii care caută modalități de integrare a 
tehnologiei în evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Dar adevărul este că 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 se precizează o metodă modernă de evaluare cu ajutorul calculatoarelor, chiar dacă aceasta este 

tratată de multe ori ca suport al evaluării. 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio în care elevul poate 

să răspundă la o întrebare sau o lecție învățată. 
Cu probele scrise este mai greu, dacă luăm în considerare faptul că evaluarea trebuie să fie corectă. 

În on-line marea problemă este verificarea identității, mai ales în instrumentele gratuite. 
Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, elevul primeşte 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. 

Totuşi să enumerăm câteva platforme şi aplicaţii: 
– 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: padlet, genially, sutori. 
Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în care bâjbâim metodele pe care să le folosim, 

denotă faptul nu suntem pregătiţi pentru așa ceva. 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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR ADRIANA IOANA RUS 
 
În contextul pandemiei ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față în față ne-am trezit obligați să găsim alte soluții la posibilitatea continuării procesului 
instructiv –educativ și în mediul online. Fie că vorbim de școală în sistem hibrid, fie că vorbim de școală 
exclusiv on-line, provocările au fost și sunt încă mari datorită lacunelor care există în sistemul de educație: 
programele foarte încărcate, lipsa dotărilor materiale preecum și lipsa dispozitivelor electronice. Dacă până 
acum interziceam copiilor accesul cu dispozitive media în școală acum brusc ne-am trezit că îi obligăm să 
stea ore întregi în fața unui telefon, calculator pentru a desfășura orele în regim online.  

Majoritatea școlilor începând cu martie 2020, au încercat să achiziționeze platforme pentru a permite 
elevilor și cadrelor didactice să își desfășoare activitatea în condiții adecvate. Platformele care au fost puse 
la dispoziție sunt: GoogleClassroom, Teams, Adservio. Unii au lucrat pe Skype, Zoom, Messenger, fiecare 
după ce posibilități a avut și câte cunoștințe de informatică deține. Această pandemia a prins multe cadre 
didactice și elevi nepregătiți din punct de vedere al cunoștințelor de T.I.C.  

O altă problemă întâlnită este modul de evaluare al elevilor în condițiile școlii online. Contactul față 
în față fiind redus, posibilitatea de a controla elevii la teste și extemporale este mult mai dificil. Cadrele 
didactice caută mereu modalități de a verifica, evalua elevii în mediul online. Unele metode și tehnici sunt 
eficiente altele prin propria testare sunt mai puțin eficiente. Trebuie să nu uitâm că în contextul pandemiei, 
în condiții de școală online în care elevul este mai mult singur decât în colectivitate regulile de predare – 
evaluare ar trebui regândite.  

Pentru gimnaziu, clasele V-VIII, în funcție de disciplină sunt foarte utile mijloacele de evaluare de 
tip portofoliu. Elevii fiind mai mici au nevoie de un timp mai lung de pregătire a temelor astfel portofoliul 
anunțat din timp și cu termen limită rezonabil este o modalitate de evaluare eficientă în mediul online.  

La liceu metodele de evaluare sunt discutabile, în funcție de disciplină și tipul de platformă utilizată. 
Dacă vorbim doar de ore în online, gen Zoom sau Skype modalitățile de evaluare sunt linitate fie la evaluare 
orală fie recurgem la necesitatea unei alte surse de colectare a răspunsurilor – email, Messenger, Facebook. 
Dacă vorbim de platforme online ca GoogleClassroom sau Teams evaluarea se poate face mult mai 
diversificat existând posibilitatea de a încărca fișiere cu temele rezolvate.  

Din experiența mea din martie până acum, atât cu Messenger, Zoom cât și platforma GoogleClassrom 
am observat că evaluarea trebuie să se facă în funcție de necesitățile, posibilitățile și nivelul clasei. Ce 
funcționează la o clasă poate să fie total greșit pentru alta.  

Pentru clasele avansate în ceea ce privesc cunosțințele de informatică, cu posiblități de accesare a 
unor platforme si rețele avansate se poate lucra foarte bine pe metoda Flipped Clasroom- clasa inversată 
sau pe metoda Hyflex. Elevu își alege timpul când poate accesa materialul de studiat, poate să analizeze 
prin muncă individuală, în ritmul lui, conținutul predat, descoperă singur noțiunile cheie și se poate 
autoevalua. 

Tot pentru elevii din clasele obișnuite cu tehnologia o bună formă de evaluare o reprezintă 
GoogleForms –permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține un feedback rapid, 
pentru a crea teste scrise si pentru a confirma participarea la unele evenimente. Funcția Quiz (Chestionar) 
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. 

Dacă abordăm lecția din punct de vedere a metodei Flipped Classroom atunci putem folosi cu ușurință 
Kahoot – o bază pedagogică unde elevul se transpune în profesor și își poate crea singur lecția prin 
stabilirea unor itemi pentru chestionar.  

Pe platform GoogleClassroom, există o extensie numită Jamboard – o tablă albă – care permite 
obținerea de feedback-uri din partea elevilor dacă le dăm dreptul la editare. Acolo unde elevul își permite 
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să dețină și o tabletă grafică conectată la Jamboard poate inclusiv să lucreze concomitent cu profesorul la 
soluționarea unor demonstrații.  

În învățămntul gimnazial, unde factorul vizual joacă cel mai important rol, se pot folosi și platforme 
ca Wordwall care conține mai multe modalități de evaluare prin jocuri, diagrame grafice, teste cu Adevărat 
sau Fals.  

O altă metodă de predare – evaluare o reprezintă folosirea PPT-urilor (Power Point Presentation). 
Fie că folosim PPT-urile ca metodă de a transmite o lecție, fie ca metodă de evaluare ele se găsesc atât în 
Microsoft Office, pe platforma GoogleClassroom la Prezentări fie pe animația Prezi.  

Indiferent ce platforme folosim sau ce metode de evaluare, cuantificare a cunoștințelor dobândite de 
elevi utilizăm, trebuie să ținem cont de anumite reguli: (1) nu suntem 100% acomodați cu ceea ce lucrăm, 
trebuie să ne acordăm timp și nouă și elevilor, (2) evaluarea trebuie să fie corect realizată – chestionarele 
explicate corect, cu punctaje, bareme, pentru ca elevul să se poate autoevalua după test, (3) suntem într-o 
perioadă dificilă în care accentul nu cred că trebuie pus pe cantitate ci pe calitatea actului predării – să nu 
supraglomerăm copii, orele să fie interactive, antrenante, elevul să fie în centrul activității – să fie un 
profesor debutant- ca să nu aibă timp să se plictisească.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR RUS IOANA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” NASAUD 

JUDEȚ BISTRIȚA-NASAUD 
 

 Planificarea pentru învățarea online este mult diferită de cea față-în-față. În predarea online se preiau 

numeroase aspecte din predarea tradițională. Una dintre posibilele capcane – tentația de a limita lecția la 

livrare de conținut și evaluare. 

 Principiile și metodele eficiente din școala față-în-față se aplică și în online. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare. 

 În cadrul activității online 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 le văd expresia feței, nu îi simt, 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 prin care profesorul are acces la informații valoroase 

despre progresul elevilor. 

 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. 

 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. 

 Din punctul meu de vedere în activitatea online să se realizeze: 

- teste scurte, elevul trebuie să primească feedback imediat dacă sunt corectate automat, să fie folosite 

fără o miză importantă – note sau calificative;  

- activități de reflecție scurte, oferă profesorului feedback despre nivelul la care se află elevul; 

- exemple, scrie un cuvânt despre subiectul lecției de azi, crează harta mentală a lecției de azi; 

- activități de feedback scurte; 

- materiale video interactive, elevii interacționează cu conținutul, răspund la întrebări, au acces la 

jocuri și simulări cu răspunsuri imediate. 

 Dacă evaluarea sumativă va fi sub forma unui test online, trebuie avut în vedere pentru realizarea 

unor itemi online ca lungimea textului să fie adecvat vârstei elevilor și să se păstreze ce este esențial; să se 

elimine ambiguitățile din întrebări și răspunsuri; să se folosească diferite tipuri de întrebări; să se evite 

negațiile în întrebări sau afirmații; să se evite utilizarea frecventă a întrebărilor adevărat/fals, da/nu, elevul 

are 50% șanse să ghicească răspunsul; să se testeze evaluarea din perspectiva elevului înainte de a o trimite. 
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 Metode de evaluare în activitatea online pentru elevi, utilizând diferite platforme educaționale: 

- portofoliul digital al elevului: foto, video, text utilizând platforma educațională Padlet; 

- documentarea foto/video a unui proiect, utilizând platforma educațională Stop Motion, Flipgrid; 

- realizarea unei colecții de texte/articole/bloguri; 

- turul galeriei virtuale/evaluarea colegilor și a muncii în echipă cu Padlet, Flipgrid; 

- auto-evaluare și autoreflecție într-un jurnal de învățare online- foto, video, text – cu Padlet, Word 

Doc, Powerpoint, Mindmaps. 

 Instrumente de evaluare online atractive, ca o joacă, platforme educaționale: Kahoot, Quizizz, 

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 inclusă în suita de Google 

Classroom, pentru a-l accesa este nevoie de un email Google, gmail sau cu domeniul școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 

- Platforma SlidesMania – Exemple și formate de prezentări online 

- Platforma Peardeck – creare prezentări și lecții interactive 

- Platforma Socrative 

- Platforma GoFormative 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. RUS NICOLETA LIVIA,  

GRĂDINIȚA CU P.P. STEP BY STEP, NR.12 ALBA IULIA 
 
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. 

În învățământul online evaluarea se poate realiza mai greu, datorită faptului că nu toți copiii au 
posibilitatea de a participa la activitățile online.  

Evaluarea se poate realiza prin folosirea unor materiale atractive, folosind PPT, pe baza căruia copiii 
pot sa răspundă pe rând la întrebări. Fiecare răspuns fiind notat de către educatoare, aceasta fiind o evaluare 
orală. Ca evaluare scrisă putem folosi fișe realizate în diferite programe, pe care copiii le pot rezolva direct 
în activitatea online sau trimise în contul clasei sau pe grupul de whatsup/ Facebook al clasei și fiecare 
accesează linkul temei pe care o poate realiza într-un anumit timp dat. 

Prezint câteva exemple de fișe de evaluare realizate la grupă pe diferite domenii. Fiecare temă data 
poate fi vizualizată și notată. Prin intermediul lor putându-se realiza evaluarea. Fișele printate nu ne-a 
folosit pentru că nu toți părinții beneficiază de imprimante.  

Am folosit diferite instrumente digitale pentru a putea realiza fișele pentru evaluarea copiilor din 
grupă. Dintre acestea amintesc: 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: 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b278f041d7b  

Aplicația VideAnt- este o aplicație foarte atractivă pentru copii. Se poate folosi atât în predare cât și 
în evaluare în cadrul activităților de educație muzicală sau în activitățile de cunoașterea mediului. Această 
aplicație permite ca fiecare copil să își spună răspunsurile la întrebările adresate pe parcursul video-ului. 
Aceste răspunsuri se înregistrează în program și pot fi folosite la evaluarea fiecărui copil. 
https://ant.umn.edu/jnsnbhpszj  

Pentru evaluarea copiilor la domeniul om și societate comportamente, m-am folosit de aplicația 
StoryJumper. Este o aplicație de crearea unor povești video și audio. 
https://www.storyjumper.com/book/read/90083935/5f8ecdca429df Am prezentat această poveste după 
care am aplicat un test, folosindu-mă de aplicația Quizalize pe tema comportamentelor pozitive și negative. 
https://app.quizalize.com/view/quiz/asa-da-asa-nu-7bf16279-2448-4a5d-aa1e-14fcc59ce96c  

Am folosit pentru fișe Wordwall, Kahoot, Padlet, toate aceste instrumente digitale ne ajută să 
realizăm o evaluare amplă. Copiii au fost foarte încântați de joculețele sau exercițiile primite. 

 Toate răspunsurile copiilor care au răspuns la test au fost înregistrate și pot fi folosite în realizarea 
evaluării noastre. 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. dezavantajul este că 
aceste fișe pot fi realizate de copii cu ajutorul părinților, nesiguranța este a noastră în ceea ce privește 
corectitudinea realizării lor. 

Pentru activitățile din domeniul pshihomotric am utilizat programul de youtube, unde am realizat 
online diferite jocuri de mișcare copiii realizând sarcinile cerute. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dy9_dagioBE  

Iar la activitățile artistico- plastice și practice, am realizat împreună cu copiii diferite lucrări pe care 
le-am prezentat în online și care au fost trimise de părinți pe contul grupei de whatup. Acestea putând fi 
stocate de noi și folosite ca materiale pentru evaluare. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Cel mai greu pentru mine este să mă îndepărtez de noțiunea de evaluare ca document Word, 
varianta unei bucăți de hârtie și înlocuirea acesteia cu un document electronic. Această provocare este nouă 
și pentru mine și pentru copii. Am ales ca acestă evaluae să fie cât mai atractivă și pe ânțelesul copiilor și 
mai ales să nu dureze foarte mult. Astfel încât copilul să nu ii petreacă foarte mult timp în fața calculatorului. 
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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; 
4. https://ro.pinterest.com/  
5. https://www.google.com/  
6. https://www.twinkl.ro/ 
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ÎNVAȚAMANTUL ONLINE-METODE INTERACTIVE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ONLINE 
 

PROF. RUSU CARMEN ANCUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ADUNAȚII COPACENI 

 
Învățământul modern are ca și principală sarcină formarea personalităților de natură să opereze cu 

informațiile, de a aplica aceste informații în situații și contexte noi. 
În condițiile creșterii volumului informațional și dezvoltării sistemelor informaționale/de calcul, este 

firesc ca accentul să cadă pe caracterul formativ al educației, pe cultivarea capacității de a învăța, pe 
însușirea unor tehnici specifice dobândirii de noi cunoștințe, pe educarea capacităților creative ale elevilor. 

Acestea cer ca predarea și învățarea să se realizeze prin utilizarea celor mai adecvate metode, 
procedee și mijloace de învățământ. 

Metodele interactive oferă noi oportunități de învățare si formare a competențelor prin stimulare, 
implicare și cunoaștere atât în inavățamântul tradițional cât și în cel la distanță. 

Metodele interactive pot fi aplicate fără nici o îndoială cu eficacitate sigură în învățământul 
preuniversitar. 

Metodele interactive de învățare și-au demonstrat cu plenitudine aplicabilitatea dar și eficacitatea, 
asigurând pe lângă asimilarea obiectivelor didactice impuse și dezvoltarea abilităților creative. 

Rezultatele şcolare îşi pun amprenta asupra modalității în care studenții îşi organizează învăţarea, iar 
o parte din aspecte este în strânsă legătură inclusiv cu modul în care materialele didactice sunt create și 
structurate de către cadrele didactice, în mare parte elevii apreciind profesionalismul prezentării vizuale a 
informației în cazul orelor la distanță. 

Eficiența utilizării metodelor interactive în procesul de predare/învățare online este evaluată ca fiind 
la un nivel înalt, nivel atribuit evaluării implicării, înțelegerii, însușirii, stimularea gândirii libere și 
clarificării ambiguităților elevilor în procesul de învățare. Metodele: harta conceptuală, organizatorul grafic, 
diagrama Wenn, grafic T etc adaptate la online. 

Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare: 
– 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 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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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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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 context online, implicarea este absolut necesară 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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CUM NE ADAPTĂM LA EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. RUSU GEORGETA ADRIANA 

UNITATEA SCOLARA:  
LIC. TEH. DE INDUSTRIE ALIMENTARA „TEREZIANUM”, SIBIU 

 
Sistemele educaționale din întreaga lume trec anul acesta prin nevoia de a se reinventa, dată fiind 

situația în care milioane de elevi își petrec zilele în casă, 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? 
Multe întrebări, multe provocări, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Adaptarea la predarea 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. Multe platforme digitale (Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Easy Class, Aplicaţia 
Zoom) care facilitează învățarea online s-au dezvoltat în ultimul timp, permiţând 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 lor. Materialele educaţionale oferite online pot fi 
prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. Unele platforme ajută chiar la notarea 
activității elevului - 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. Aceste platfome e-learning oferă multiple posibilităţi de interacţiune: profesorul poate 
transmite informaţii cu ajutorul share screen, lecţiile pot fi înregistrate, se utilizează o tablă virtuală, lecţiile 
se salvează automat în cloud şi pot fi revăzute, clasa virtuală poate fi securizată, pot fi accesate diverse 
clipuri educaţionale de pe Youtube sau alte platforme, profesorul poate utiliza sau restricţiona, după caz, 
chat-ul interactiv, în timpul predării profesorul poate opri sunetul venit de la elevi pentru a facilita 
explicaţiile fără întreruperi. 

O să împărtăşesc din experienţa mea de profesor care lucrează cu elevii (elevi de la un liceu tehnologic 
din Sibiu) pe platforma NEOLMS, un sistem de lucru online care oferă posibilităţi de învăţare sincron şi 
asincron prin postare de material în orice format electronic, teste online, teste de tip Quiz sau în format 
clasic, analize, progres la lecţii, prezenţă, mesagerie, chat, blog, forum, Google Meet.  

Această platformă ajută chiar la notarea activității elevului, oferind un beneficiu evident și extrem de 
eficient profesorului care petrecea mult  timp pentru a da note. O formă de evaluare online îndrăgită de 
elevi, dar şi de profesori prin notarea automată,  este configurarea testului de tip Quiz, care într-un timp 
indicat de profesor, cu posibilitatea de a-l relua prin bunăvoinţa profesorului, cu feedback încorporat, 
conţine itemi de tip alegere multiplă, adevărat sau fals sau de completare. 

Platforma permite profesorului să folosească numeroase instrumente, o parte din ele se regăsesc în 
imaginea de mai sus. Voi prezenta cum arată în opinia mea o strategie de lecție reușită folosind platforma 
NeoLms.  

Pentru a familiariza elevul cu conținuturile ce urmează a fi studiate este recomandată publicarea, 
anterior susținerii unei întâlniri live, a unei schițe a lecției sau a unui film didactic, fotografie reprezentativă 
pentru ora ce urmează a fi susținută.  
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În figura alăturată se poate observa o captura de ecran cu o parte din conținutul unei lecții. 
Întâlnirea de lucru cu elevii, realizată folosind Google Meet sau alt serviciu de comunicații video. 

Platforma NeoLms are integrat Google Meet și permite participarea elevilor la întâlniri, fără a fi nevoie de 
crearea unui cont adițional, de asemenea, întâlnirile create apar într-un calendar integrat în platformă fiind 
mai ușor de gestionat.  

 Evaluare  se va realiza după ce le-au fost explicate elevilor criteriile de notare folosind instrumente 
disponibile pe platformă. Oferă feed-back elevilor după fiecare test rezolvat și personalizează testele în 
funcție de nevoile fiecărui elev. 
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În imaginile de mai jos se pot observa tipurile de teme disponibile pe platformă și două premii 
obținute de unul dintre elevii clasei. 
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AVANTAJELE EVALUARII ONLINE PE PLATFORMA DIDACTIC.RO 

 
PROF. IOANA NICOLETA RUSU 

LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU ORAȘTIE 
 
Site-ul www.didactic.ro este o comunitate online a profesorilor și cel mai mare portal românesc cu 

resurse educaționale pentru învățământul preuniversitar.  
Evaluarea online a devenit un subiect actual în contextul pandemiei pe care o traversăm. 
Cele 3 C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 
Materialul divers creat permite atât cadrelor didactice, cât și părinților și elevilor, accesarea rapidă, 

distribuirea, readaptarea. Testul online creat sau accesat trebuie să ofere elevului oportunitatea de a-și afișa 
cunoștințele. Elementele de testare trebuie să măsoare corect cunoștințele și abilitățile pentru fiecare elev. 
Există opțiunea ca profesorul să atașeze un material teoretic pregătitor, o schemă, o imagine, o prezentare 
PPT. 

Crearea de teste online (inițiale, sumative, finale) de către profesori, pe site-ul www.didactic.ro. 
necesită aprobarea administratorului. Trimiterea invitației de către profesori sau elevi se realizează prin 
generarea unui link, la rubrica Generați link. Elevii pot rezolva testul fără a avea cont pe Didactic.ro. La 
finalul testului, li se va cere numele și prenumele. Acestea vor apărea și în tabelul profesorului, la rubrica 
Rezultate. Când se începe testul, pornește cronometrul, care le arată elevilor timpul avut la dispoziție. 
Elevul va vedea doar la final scorul/punctajul obținut, după ce trimite testul cu numele său. Se reține prima 
și ultima rezolvare a elevului. 

Transmiterea testelor online se poate face în timpul orei sau ca temă pentru acasă.  
Variantele de răspuns sunt permutate automat la fiecare deschidere a testului, rezultând astfel un test 

individual. Fiecare elev poate consulta surse suplimentare de informații și poate rezolva testul de 2 ori, 
corectând unele din greșelile inițiale.  

Itemii sunt asemănători celor din modelele /variantele de EN sau bacalaureat, la disciplina vizată, la 
limba și literatura română. Testul poate fi imprimat, fapt care ajută profesorul în momentul în care se 
lucrează în sistem hibrid.  

Profesorul poate vedea într-un tabel generat automat în aplicație rezultatele elevilor cu numărul de 
itemi rezolvați corect, punctajul ca procent, atât pentru prima, cât și pentru a doua rezolvare. Când toți elevii 
au rezolvat testul, apare automat media clasei și numărul de elevi (în procente) care au rezolvat fiecare item 
în parte. Se poate urmări procentul elevilor care au greșit un anumit item și se pot stabili ușor greșelile 
tipice.  

Profesorii constată avantajele pentru elevi și, implicit, pentru cadrele didactice. Dintre acestea 
amintim: 

- adaptarea la nivelul cunoștințelor dobândite de elevi;  
- rapiditatea în interpretarea rezultatelor(în timpul orei sau la sfârșitul orei); 
- valorificarea testului și ca temă, iar corectarea este automată; 
- echivalarea punctajelor cu o notă și trecerea în catalog; 
- valorificarea punctajelor prin plusuri sau alte recompense(dacă evaluarea are la bază completarea unor 

rebusuri online etc.); 
- înregistrarea performanțelor elevilor, prin punctaje și procente; 
- monitorizarea momentului/ a timpului în care s-a realizat rezolvarea; 
- învățarea atractivă datorită utilizării computerului sau telefonului mobil; 
- motivarea pentru studiul individual;  
- formarea și dezvoltarea competențelor IT;  
- asigurarea unui schimb de bune practici cu profesorii și elevii. 
 
WEBOGRAFIE: 
1. https://www.didactic.ro 
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DESPRE EVALUAREA IN TIMP DE PANDEMIE 

 
RUSU IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11, BUZAU 
 
Adaptarea rapidă la schimbările sociale uneori bruşte care survin în societate/comunitate este cea care 

a determinat comunitatea didactică să identifice modalități de evaluare corelate cu condițiile pandemice 
actuale. Evaluarea contează. Ceea ce alegem să evaluăm determină în mod inevitabil ceea ce este învățat. 
Întrebarea pe care trebuie să și-o pună fiecare sistem educațional este: ,,Chiar evaluăm ceea ce vrem ca 
elevii să știe când termină școala?” Regretatul Sir Ken Robinson vorbea despre modul în care școala ucide 
creativitatea.Dar, oare, noi, cei care avem în palmă sufletul copiilor nostri, nu putem schimba acest lucru? 
Dacă vrem ca elevii noștri să plece din școală pregătiți pentru perioada de vârstă adultă, trebuie să ne 
asiguram ca au experimentat și și-au însușit abilitățile așteptate de lumea reală. 

Competențele elevilor și continuțurile achizitionate în perioada de învățare online trebuie evaluate cu 
foarte mare atenție. Sarcinile activităților didactice ale profesorului constau în formarea la elevi a unui 
sistem de competențe specifice, asociate unor conținuturi care să aibă elemente de certă atractivitate pentru 
aceștia și în care să poată identifica o valență pragmatică pentru traseul lor educațional și social. 

În politica şcolară actuală şi de perspectivă, în raport cu idealul educaţional, scopurile generale ale 
educaţiei vizează, sub aspect formal, dezvoltarea potenţialului nativ din punct de vedere intelectual, tehnic, 
profesional, moral, estetic şi fizic, iar sub aspect informal asimilarea valorilor culturale acumulate de 
omenire. 

 Printre metodele didactice de evaluare :  
-tehnica de organizare grafică a informaţiilor , care poate fi utilizată de către elevi încă din primele 

clase, pornind de la forme simple spre cele mai complexe. Modelele grafice înlocuiesc datele numerice prin 
figuri geometrice cu dimensiuni comparative cu datele şi fenomenele ce trebuie prezentate. Având în vedere 
că accesul la informații din toată lumea este facil, profesorul poate trasa sarcini de lucru, pe baza acestei 
tehnici, cum ar fi: diagrame de comparații, tabele incomplete, copacul ideilor, ciorchinele etc. 

- proiectele pe teme de studiu care implică utilizarea cât mai multor surse de informare. S-a observant 
că atunci când elevii proiectează, plănuiesc, efectuează și prezintă în mod public un proiect de valoare reală 
(pentru ei înșiși, pentru școală), acest lucru are un efect de transformare asupra percepției despre ei, despre 
relația lor cu învățarea, și sentimentul de apartenență la locul și lumea din jurul lor. Prin utilizarea 
proiectelor se dezvoltă aptitudini diverse, care pot fi utilizate în viitor. 

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. PREŞCOLAR DANIELA SABĂU 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 ZALAU 
 JUDEŢUL SĂLAJ 

 
Educația, alături de socializare, promovează și facilitează de fapt, în ultimă esență, dezvoltarea 

individului spre a deveni o persoană și un membru social sănătos, adaptat contextului său de viață.  
În contextul psihopedagogiei dezvoltării însă, educația nu se poate realiza decât în funcție de prezența 

și influența a doi mari factori, anume:  
● Ereditatea: se referă la transmiterea trăsăturilor fizice și psihice prin intermediul genelor, de-a 

lungul generațiilor, prezentându-se drept o potențialitate.  
● Mediul: reprezentat de totalitatea factorilor externi care interacționează cu individul, putându-se 

vorbi chiar de o nișă de dezvoltare, dată de contactul dintre mediul fizic cu mediul social. 
Educația reprezintă un ansamblu de metode și de măsuri sistematice și organizate ce au drept scop 

formarea și dezvoltarea individului prin însușirea conținuturilor intelectuale, morale, fizice specifice unei 
societăți și culturi.  

Socializarea reprezintă astfel un proces continuu de adaptare, asimilare și interiorizare a modelelor și 
regulilor oferite de agenții de socializare (familia, școala, instituțiile, grupul de egali, mass media).  

În funcție de momentul în care se realizează, dar și de agenții de socializare ce acționează, distingem:  
• socializare primară: între 0 și 7 ani, având drept agent principal familia; se deprind rolurile de gen, 

limbajul, normele și valorile de bază.  
• socializare secundară: între 7 ani și 18/20 de ani, având drept agent principal școala și instituțiile 

de școlarizare; se deprind rolurile sociale, normele și produsele culturale. 
• socializare continuă: de la 18/20 de ani pe parcursul întregii vieți, agenții de socializare fiind mai 

variați și cu impact variabil (mass media, anturajele, alte instituții); predomină deprinderea rolurilor de 
cetățean, de partener, de angajat, de părinte etc.  

În ziua de astăzi, întrebarea dacă tehnologia ar trebui utilizată în educație a fost înlocuită de „cum ar 
trebui utilizată tehnologia pentru a facilita învățarea?”.  

Într-adevăr: cum se (mai) poate face învățarea astăzi, în contextul revoluționar al mișcării tehnologice 
și digitale care a modificat însăși raportarea la cunoaștere? Astfel, pentru procesul de predare-înățare, 
tehnologia este:  

• sursă de informare;  
•  o sursă media de comunicare;  
•  un mediu de învățare;  
• un partener de învățare;  
• un suport și un instrument de învățare.  
Predarea și învățarea la distanță pot lua numeroase forme în ceea ce privește structura utilizată, timpii 

și mijloacele media. Putem, astfel, vorbi despre învățare îmbogățită tehnologic, învățare cu suport 
multimedia, instruire asistată de calculator, medii de învățare virtuale etc.  

Relevante și accesibile pentru procesul educațional general și având o aplicabilitate foarte mare sunt 
însă următoarele trei tipuri de învățare: e-learning, blended learning și m-learning.  

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. 
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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. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Cronica de psihologie –Tehnici de predare la distanță - suport de curs pentru cadrele didactice din 

învățământul preșcolar 
*www.noi - orizonturi.ro 
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EVALUAREA ONLINE - O PROVOCARE ACTUALĂ 

 
PROF. SABAU JANINA ANDA  

EDUCATOARE, ŞCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” G.P.P. NR. 44, 
ORADEA 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 

didactică din grădiniță. Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de 
moduri de abordare şi de înţelegere a rolului acţiunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru 
educația timpurie vizualizează tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi 
acordă o altă importanţă procesului de evaluare. 

În învățământul preșcolar evaluarea trebuie să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să 
întărească şi să susţină interesul copilului, să-l îndrume spre curiozitate, interes, acumularea de cunoștinte 
şi spre activitatea de învăţare. 

Evaluarea online este o cale complexă și destul de dificilă, dar nu imposibil de realizat la copiii 
preșcolari însă trebuie ținut cont de faptul că aceștia sunt dependenți în totalitate de părinți.Diferitele forme 
de evaluare se pot realiza prin diverse platforme și aplicații disponibile online. În căutarea celor mai 
potrivite forme de evaluare online am identificat diverse programe utile în predare și evaluare, dar ceea ce 
este mai important e modul în care tehnologia vine în sprijinul legăturii dintre predare-învățare-evaluare. 

Ceea ce noi experimentăm noi azi, atât ca și cadre didactice dar și ca părinți ne ajută să înţelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat ținând cont de anumiți factori cum ar 
fi : vârsta copiilor, disponibilitatea părinților, voința copiilor, durata de timp petrecut online, nivelul de 
înțelegere și de dezvoltare al fiecărui copil iar toate acestea pentru noi, ca educatoare reprezintă o nouă 
provocare. 

În căutarea celei mai potrivite căi pentru a interacționa cu copiii preșcolari, bineînțeles cu ajutorul 
necontenit al părinților am identificat două dintre cele mai potrivite aplicații care ne este de un real ajutor 
în predare-învățare-evaluare sunt : 

• Google Classroom: putem discuta cu copiii – Meet video chat e inclus gratuit acum, poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev. 

• Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, este o aplicație unde se creează diverse 
activități interactive pentru copii: fișe distractive, diverse jocuri, etc... În această aplicație se găsesc și materiale gata 
create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

• Grup închis de WhatsApp sau de Facebook. 
În mediul online, implicarea tuturor factorilor este absolut esențială și absolut toate instrumentele 

utilizate trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Rezultatele 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 locuri fără a fi limitați de 
distanță vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Mayer, G. ( 2000) – „ De ce şi cum evaluăm”, Iaşi, Ed. Polirom; 
2.Oprea, C. L. ( 2007) – „Strategii didactice interactive”, Bucureşti, EDP; 
3.https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-

prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf(accesat, 08.11.2020) 
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EVALUAREA ONLINE LA PREŞCOLARI 

 
PROF. ȊNV. PRESC. SABAU LAVINIA MARINELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 TAUTEU 
 STRUCTURA G.P.N. NR. 2 CHIRIBIS 

 
 Acest an a adus cu el multe provocări ȋn multe domenii printre care şi ȋn educaţie, care stă la baza 

formării oamenilor de calitate, care ȋn timp ȋşi vor pune amprenta pe ceea ce ȋnseamnă o societate de calitate. 
Ȋn condiţiile actuale, când distanţarea fizică este o necesitate şi când singura stabilitate este schimbarea, se 
impune o reconfigurare, o regândire a procesului instructiv- educativ.  

 Deşi la vârsta preşcolară socializarea- contactul direct dintre copii şi jocul au un rol principal, printr-
o colaborare frumoasă ȋntre cadrele didactice şi părinţi s-a realizat o transpunere reuşită a activităţilor ȋn 
mediul online. Aceste activităţi au menirea de a păstra pe o anumită perioadă legătura educatoare- copil, 
ȋnsă pe termen lung e imperativ necesar contactul direct dintre copii- copii, copii- educatoare tocmai pentru 
ca aceştia să cunoască e dezvoltare armonioasă emoţional şi să dobândească anumite deprinderi, 
comportamente. 

 Tehnologia digitală a facilitat ȋntr-o bună măsură continuarea ȋnvăţării la distanţă, ȋnsă pe termen 
lung acest lucru va avea un impact negativ asupra ȋnvăţării eficiente deoarece o importantă latură a 
activităţii didactice faţă ȋn faţă nu se poate realiza virtual.  

 După cum se şti actul instructiv- educativ presupune predare- ȋnvăţare- evaluare, deci şi activitatea 
on line presupune acelaşi proces. Prin utilizarea platformelor educaţionale, a telefoanelor inteligente, a 
calculatoarelor, a internetului şi prin creativitatea cadrului didactic şi disponibilitatea acestuia ȋn vederea 
dobândirii competenţelor digitale s-a reuşit derularea acestui proces.  

 Deşi preşcolarii sunt cei mai fragezi actori ai procesului instructiv- educativ, au reuşit să se adapteze 
noului şi să desfăşoare activităţi virtuale atât ȋn mod sincron cât şi asincron, sprijiniţi permanent de părinţi. 
Curiozitatea care ȋi caracterizează pe cei mici şi plăcerea de a utiliza gadgeturile mult mai frecvent ȋn ultima 
perioadă, i-a facut pe cei mici să se acomodeze uşor cu activităţile virtuale. 

 Evaluarea activităţii preşcolarilor ȋn mediul virtual a fost posibilă datorită existenţei unei palete largi 
de aplicaţii care oferă cadrului didactic posibilitatea de a crea jocuri educative, puzzle-uri, etc. Mai jos 
vedem câteva exemple ( wordwall, jigsawplanet, jamboard, etc.) 

 

 
 Utilizând aceste aplicaţii, evaluarea s-a desfăşurat prin ȋncărcarea pe platformă a jocului finalizat de 

către copil, sau prin captură de ecran realizată de către părinţi. 
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 Se poate concluziona că prin disponibilitatea şi creativitatea cadrului didactic cât şi prin 
disponibilitatea părinţilor, s-a reuşit continuarea predării- ȋnvăţării- evaluării ȋn mediul on line, ȋnsă aceasta 
e o alternativă pe termen scurt. Deşi ȋn această perioadă este necesară distanţarea fizică, socializarea rămâne 
foarte importantă ȋn viaţa individului, fie el mic sau mare. 
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UTILIZAREA FORMULAREA ÎN EVALUAREA ONLINE  

 
PROF. SABOU RITA LAURA 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C.BRATIANU” SATU MARE 
 
 Profesorul viitorului este nevoit să-şi redimensioneze rolurile şi ipostazele, manifestând 

comportament şi atitudine pozitivă, reflexivă, ce promovează o învăţare interactivă şi stimulativă .  
Învăţarea interactiv-creativă, ca proces evolutiv are la bază receptivitatea faţă de experienţele noi, 

rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare, punând 
accentul pe conexiuni.  

În cadrul contextului actual este aproape inevitabilă evaluarea online, important este ca această 
evaluare să fie cât mai corectă și cât mai eficientă, atât din punct de vedere al elevului, cât și din punct de 
vedere al profesorului.  

În anul 2014 am avut onoarea de a fi selectată ca formator Google for Education, am participat inițial 
la un curs de formare a formatorilor, moment din care am început să folosesc aplicațiile oferite de Google 
pentru educație în procesul instructiv – educativ. Pentru evaluare folosesc cu succes testele realizate cu 
aplicația Formulare din Google Apps, este foarte ușor de utilizat, răspunsurile sunt direct trimise către 
adresa de mail, și sunt mai ușor de corectat decât pozele sau documentele trimise pe calculator de către 
elevi. De asemenea folosesc formularea și pentru colectarea informațiilor de care am nevoie pentru 
întocmirea caietului dirigintelui sau pentru planificarea unor activități la nivelul comisiei metodice.  

În continuare voi prezenta pașii 
de creare a unui formular utilizat în 
evaluarea elevilor. Pentru a utiliza 
aplicațiile Google trebuie să vă 
conectați cu un cont acceptat de 
Google. Zic acceptat de Google pentru 
că în perioada de învățământ online se 
poate înscrie domeniul școlii pentru a 
obține licențe Google și în acest caz 
chiar dacă aveți o adresa de mail pe 
domeniul școlii puteți folosii aplicațiile 
Google. După conectare puteți alege din 
aplicațiile Google, Formulare.  

La deschiderea aplicației vă apare 
un formular ca în imaginea următoare:  

 
  

 

Introducem 
numele 

formularului 
Adăugare 

întrebare nouă.  

Introducem enunțul 
întrebării  

Alegerea tipul de răspuns:  în cazul răspunsurilor multiple se va putea alege o 
singura variantă de răspuns, iar dacă sunt mai multe variante corecte de 
răspuns, alegeți caseta de selectare. Pentru a adăuga o opțiune noua la 

răspunsuri se apasă tasta enter.  

Colectarea 
răspunsurilor  
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În cadrul enunțului unui întrebări sau în cadrul 

răspunsurilor se pot adăuga și imagine. Link-ul pentru 
completarea formularului se pot trimite pe orice pe 
grupuri de comunicații, pe mail, atașate unor postări, 
completarea formularelor nu presupune conectarea cu 
o adresă de mail. Toate răspunsurile sunt colectare în 
răspunsuri, iar la accesarea tab-ului Raspunsuri, se 
pot vizualiza răspunsurile, sunt interpretări ale 
răspunsurilor cu ajutorul graficelor și se poate crea o 
foaie de calcul în care să salvăm toate răspunsurile. 
Un dezavantaj al testelor realizate cu ajutorul 
formularelor este că nu dispune de o notare automată, 
mai exact profesorul trebuie să corecteze anual 
răspunsurile și să atribuie nota.  

Personal am utilizat teste create cu aplicația 
formulare la matematică și TIC în perioada de 
învățare online, din martie până în prezent.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
SALA GINA LOREDANA 

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC ”NICOLAE BOLCAȘ”, BEIUȘ 
 
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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MODALITĂTI DE EVALUARE IN ONLINE 

 
PROF. IN INV PREȘCOLARE SALA IOANA 

GPP NR 52 ORADEA 
 
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.  

Un lucru important de luat in seamă când vorbim despre evaluare e 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 predarea unor noi cunoștințe. 

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. 
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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. 
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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INSTRUMENTE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
 PROF. SALAJAN MIHAELA – MONICA 

 
Ca dascăli care ne modelăm elevii, cel mai important rol al nostru este acela de a fi noi înşine nişte 

persoane care învăţăm. Acest lucru ne cere să fim mai degrabă deschişi decât închistaţi, căutători şi nu 
didacticişti. Consider că am descoperit cheia succesului pentru o mai bună comunicare cu comunitatea 
şcolară. Comunicăm, deci existăm! Exersăm şi învăţăm! 

Instrumente utile pentru profesorii de toate specialităţile, atât în activitatea la clasă, cât şi în 
planificarea şi desfăşurarea proiectelor educative sunt următoarele:  

- la categoria Colaborare şi proiecte 
1. Google Docs 
http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_ro_ro.html 
Instrument on-line pentru creare în colaborare de documente, foi de calcul, prezentări, chestionare. 

Permite formatare, încărcare de imagini, comentarii, tabele, formule. Colaboratorii pot fi invitaţi prin email, 
există evidenţa modificărilor efectuate. Documentele sunt stocate on-line şi pot fi accesate de oriunde există 
acces la Internet. Ele pot fi postate pe blog sau publicate ca pagina web. 

2. Wikispaces 
http://www.wikispaces.com/ 
Un wiki este o aplicaţie care permite crearea unui site web al cărui conţinut este creat în colaborare 

de către utilizatori, păstrând versiunile succesive. Wikispaces are o interfaţă simplă, conţine forum, inserare 
de fişiere, linkuri, imagini, statistici şi un număr nelimitat de pagini. Are o variantă gratuită. 

 3. Wallwisher 
http://www.wallwisher.com/ 
Permite crearea unui “avizier” virtual pe care pot fi postate scurte mesaje conţinând text, imagini şi 

legături. Poate fi folosit pentru brainstorming, a posta adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau 
comentarii pe o temă dată. Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului. 

4. Glogster 
http://www.glogster.com/ 
Aplicaţie simplă pentru crearea de postere interactive. Combină imagini, video, muzică, fotografii, 

linkuri şi audio pentru a crea pagini multimedia. Poate fi încorporat în orice pagină web. 
5. Wordle 
http://www.wordle.net/ 
Transformă un text scurt într-un “nor de cuvinte”. Cuvintele des folosite apar mai mari. Poate fi 

modificat aspectul “norului”: font, culori etc. Ei pot fi printaţi, încorporaţi în blog sau salvaţi. 
6. Voki 
http://www.voki.com/ 
Voki este un serviciu gratuit care permite crearea de avatare personalizate care transformă textul scris 

în mesaj vocal şi pot fi folosit pe blog, profil, mesaje de e-mail sau ca prezentări ale participanţilor în 
proiecte. 

  
- la categoria Comunicare: 
1. Skype 
http://www.skype.com/intl/en/home 
E un instrument gratuit de colaborare şi comunicare, care permite utilizatorilor să efectueze 

convorbiri telefonice prin Internet, cu numeroase facilităţi, de la mesaje text la convorbiri, videoconferinţe, 
transmitere de fişiere şi vizualizarea desktopului partenerului. 

2. Google Groups 
http://groups.google.com/googlegroups/overview.html 
Este un serviciu gratuit oferit de Google pentru a crea grupuri de discuţii publice sau private bazate 

pe interese comune. Permite crearea de profile ale utilizatorilor, de mesaje şi fire de discuţie, postarea de 
fişiere. Mesajele pot fi primite automat și prin e-mail. 
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Alternative: Yahoo Groups 
  
- La categoria Fişiere imagine: 
1. Slide 
http://www.slide.com/ 
Instrument online gratuit pentru creare şi stocare de slideshow-uri, incluzând efecte, tranziţii şi 

muzică. Ele pot fi apoi înglobate într-un blog sau pagina web. Interfaţă simplă, mai multe moduri de 
vizualizare.  

Alternative: Photobucket 
2. Picnik 
http://www.picnik.com 
Editare online simplă şi precisă a fotografiilor: ajustare, redimensionare, rotire, aplicare de efecte şi 

text. Poate fi folosite pe mai multe sisteme de operare, nu necesită download sau instalare. 
Alternative: pixlr 

3. Picasa 
http://picasa.google.com/ 
Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare, stocare şi editare de fotografii. Oferă 

numeroase instrumente de editare, precum şi posibilitatea de a crea slideshow-uri, colaje, publicare de 
albume pe Internet, pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire, email), geo-tagging. Necesită 
download și instalare. 

Alternative: Flickr 
4. Fotobabble 
http://www.fotobabble.com/ 
Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraţiuni la o imagine sau fotografie. Se încarcă 

imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri 
sau pagini web. 

Alternative: Voicethread 
 
- la categoria Jocuri, teste, chestionare 
1. Hot Potatoes 
http://hotpot.uvic.ca/ 
Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. Şase aplicaţii pentru teste cu răspuns 

multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte încrucişate, formare de perechi, ordonare şi completare de fraze. 
Necesită download şi instalare. 

2. ProProfs 
http://www.proprofs.com/quiz-school/ 
Este un instrument gratuit 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. 
Alternative: Google Docs, Kubbu 
3. Classtools 
http://classtools.net/ 
Cu Classtools se pot crea uşor în Flash jocuri şi activităţi educaţionale online foarte variate şi 

atrăgătoare, care pot fi apoi înglobate în bloguri sau pagini web. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR DE MATEMATICA IN ÎNVAȚAMANTUL GIMNAZIAL : 

 SAMSON ANDREEA- CRISTINA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION LOVINESCU”  

RĂDĂȘENI, SUCEAVA 
 
Procesul de evaluare a elevilor începând cu ciclul primar și continuând până la cel liceal, constituie o 

componentă fundamentală a actului educațional. Evaluarea s-a aflat într-o continuă schimbare ca urmare a 
numeroaselor studii de cercetare în acest domeniu. Ea are rolul de a regla, optimiza și eficientiza activitățile 
de predare-învățare.  

Cum evaluăm? 
Pentru a găsi răspunsurile cele mai bune la această întrebare, trebuie să avem în vedere metodele, 

tehnicile și instrumentele pe care le folosim în cadrul demersului evaluativ. Atracția, incitarea, stimularea 
și eficiența sunt caracteristici obligatorii acestui act.  

În contextul pandemiei actuale, derularea învățământului în sistemul online a însemnat trecerea de la 
o extremă la cealaltă. Digitalizarea procesului educativ este deja o obișnuință pentru comunitățile cu 
dezvoltare economică mai mare, urmând a fi descoperită în ritm alert de mediile defavorizate . 

Inevitabil, și evaluarea a trecut de la metoda tradițională la cea digitală.  
Pentru realizarea demersului predare- învățare-evaluare au fost puse la dispoziția cadrelor didactice 

și elevilor diverse platforme unde pot fi sustinute toate formele de continuturi : predare, consolidare, 
recapitulare și evaluare a cunoștințelor. Dintre acestea amintim : GOOGLE CLASSROOM, MICROSOFT 
TEAMS, EDMODO, EASYCLASS, INTUITEXT, ZOOM, KINDERPEDIA, DIGITALIADA, myKoolio, 
KIDIBOT, ASK, MOZAWEB și multe altele. Fiecare dintre acestea oferă posibilitatea de a evalua în mod 
diferit elevii.  

Stă în capacitatea fiecarui profesor de a modela sau, mai bine spus, de a transpune în mediul online 
metode și tehnici anterioare pandemiei. Metode precum : 

• RAI (răspunde-aruncă-interoghează) poate fi transpusă în aplicațiile face-to-face( Meet, Zoom, etc) și 
regândită ca RPI( răspunde- pasează-interoghează), mingea fiind înlocuită cu numirea elevilor între ei ; 

• Tehnica 3-2-1 poate fi folosită ca element de feedback la finalul orei : 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.  
În evaluarile scrise pot fi folosite aplicații precum : Google Jamboard, Google forms, Kahoot, 

Wordwall, Mozabook, Blackboard, Microsoft Forms, Scorm, etc. Bineînțeles că obiectivitatea acestora nu 
este una ridicată. 

În concluzie, dacă se vrea învățământ online, SE POATE . Există resurse nelimitate pentru fiecare 
disciplină. Iar noi . profesorii, suntem mereu într-o continuă formare ! De ce nu ar fi și formarea către un 
învățământ digitalizat parțial o modalitate de dobîndire a noi cunoștințe?! Dacă nu de dragul nostru, atunci 
măcar de dragul elevilor născuți și crescuți într-o epocă a tehnologiei! 

 

1155



 
ROLUL PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE ÎN FORMAREA ELEVILOR 

 

ÎNVAȚATOR: SANDU ANA-MARIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA  ,,ANTON PANN,,  

 RM. VALCEA, JUD. VALCEA 
 

Pornind de la definiția educației din punctul de vedere al lui G. de Landsheere "...educaţia trebuie să 

prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii informatice în comunicare, să împiedice înstrăinarea omului, 

să lupte contra dorinţei de divertisment permanent, contra fricii nejustificate faţă de noile tehnologii 

informatice în comunicare, să prevină diminuarea spiritului creativ.", putem spune ca în ultimii ani educația 

a evoluat prin intermediul calculatorului. Pe fondul schimbării tehnologiei și al paradigmei învățării, 

precum şi pe fondul tendinţei de globalizare a educaţiei preuniversitare şi de eliminare a graniţelor dintre 

elevi, noi perspective s-au deschis pentru procesul educaţional preuniversitar. Astfel, acesta va fi completat 

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). Modelul comunicării unidirecţionale, în care profesorul transmitea informaţie în cea mai mare 

parte a timpului, iar elevul participa pasiv la propria-i formare, nu mai reprezintă cheia de succes a unui 

învățământ de calitate. În mediul educaţional 2.0, elevul este încurajat să participe şi să comunice cu cel 

care îl învaţă. Mai mult decât atât, utilizarea tehnologiilor web 2.0 face posibilă personalizarea procesului 

didactic. Educaţia este livrată în funcţie de interesele specifice ale fiecărui elev, fapt ce conduce automat la 

eficientizarea învăţării şi, implicit, la prevenirea abandonului şcolar prin creşterea interesului elevilor faţă 

de actul educaţional. Disciplinele de tehnologia informației și a comunicațiilor vin în sprijinul celorlalte 

discipline, ele fiind cele dezvoltă competențele digitale ale elevilor, competențe atât de necesare în 

digitalizarea procesului de învățământ, precum și în formarea personală și profesională a elevilor. În 

sprijinul acestei afirmații, voi prezenta câteva platforme utilă în activitatea de predare – învățare - evaluare: 

Un exemplu de platformă web 2.0 ce permite utilizatorilor să încarce cu uşurinţă fotografii, clipuri video, 

texte, audio, oferind posibilitatea creării unui mediu unic online, interactiv îl reprezintă platforma Glogster. 

Aceasta poate fi accesată http://edu.glogster.com/ și reprezintă: 

• Un mediu digital creativ pentru profesori și elevi, cu scopul de a-i ajuta pe elevi în procesul învăţării şi de 

a face acest lucru într-un mod mai distractiv; 

•  O interfaţă simplă şi uşor de conceput pentru a introduce elevilor conceptele de bază;  

•  O serie de mecanisme de lucru în echipă pentru a permite utilizatorilor să publice şi să le împărtăşească 

altora propriile creaţi;  
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•  Un valoros instrument de învăţare în care pot fi integrate mai multe discipline de bază, inclusiv matematica, 

ştiinţă, istorie, tehnologie, artă, fotografie, muzică etc.;  

•  Un instrument care favorizează dezvoltarea abilităţilor elevilor, înregistrând progrese la diferite niveluri; 

•  O platformă de învățare virtuală, digitală adresată tuturor indiferent de vârstă, sex, nivel de pregătire, tip 

al școlii, locație etc Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională, accesibilă 

la adresa https://kahoot.com/. Lansat în martie 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. 

Platforma este utilă pentru a implica elevii în concursuri pe diferite teme, la orice disciplină sau pentru a 

consolida/evalua noțiunile dobândite la clasă. Pentru aceasta se pot folosi testele existente pe platformă sau fiecare 

utilizator are posibilitatea să își creeze propriile teste. Participarea elevilor se face cu ajutorul unui dispozitiv conectat 

la Internet: computer, telefon, tabletă etc. necesar pentru a selecta răspunsul/răspunsurile corecte. Conectarea la test 

se face prin introducerea de către elevi a codului PIN furnizat profesorul care l-a propus. În stabilirea câștigătorului 

contează corectitudinea răspunsului și rapiditatea cu care s-a răspuns. Expeditions: aplicația pentru excursii virtuale 

la clasă Google Expeditions este o platformă dezvoltată de Google care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii 

și studenții în excursii virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice și chiar explorări în 

spațiu, totul prin integrarea de conținut de tip VR (realitate virtuală) în curricula existentă pentru diverse discipline 

(de ex. științe, istorie, artă, literatură și limbi străine și multe altele). Peste 1 milion de elevi și studenți din 11 țări 

folosesc Google Expeditions în timp ce 83% dintre profesori consideră că realitatea virtuală poate avea un efect 

pozitiv asupra elevilor. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. SANDU VIORELA OANA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA 
 
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 activităţile de evaluare trebuie 
să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. 

Cele 3 caracteristici esenţiale ale evaluării sunt: 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? 
Metodele şi tehnicile de evaluare online utilizate în învăţământul preşcolar sunt:  
1. Portofoliul - este o metodă de evaluare online foarte des folosită care înmagazinează date despre 

progresul copilului sub formă de fotografii şi poate fi considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  
Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecție a celor mai importante lucrări); 
- portofoliu de progres sau de lucru (conține toate elementele desfășurate pe parcursul activității); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) 

Portofoliul poate cuprinde: poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul 
anului școlar, filmuleţe realizate cântând, recitând, cântând sau dansând, o listă cu comportamente așteptate; 
observații asupra evoluției copilului; rezultate ale activităților extracurriculare (diplome la diverse 
concursuri) etc. 

2. Chestionarul – în completarea acestuia vor fi utilizate simboluri pentru a uşura înţelegerea copilului 
de vârstă preşcolară. Se pot utiliza întrebări închise (DA/NU), întrebări cu variante multiple şi întrebări 
deschise (care lasă libertatea copiilor de a se exprima liber). 

3. Proiectul - este o formă de evaluare complexă ce se desfăşoară pe parcursul a câtorva săptămâni 
sau, uneori, chiar pe perioade mai lungi, oferind copiilor ocazia de a se afla într-o situaţie autentică de 
cercetare. Proiectul poate fi stabilit atât de educatoare, cât şi de către copii, în funcţie de interesele acestora. 
Prin intermediul acestuia, preşcolarii pot dovedi că au capacitatea de a investiga un anumit subiect, folosind 
metode, diverse instrumente şi cunoştinţe din diferite domenii ( abordare interdisciplinară). În alegerea 
proiectului, preşcolarii trebuie: să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv; să cunoască dinainte 
unde îşi pot găsi resursele materiale; să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri. Proiectul 
asigură o învăţare activă şi oferă posibilitatea copiilor de a arăta ce ştiu, dar mai ales ceea ce ştiu să facă, 
să-şi pună în valoare anumite capacităţi. Prin această metodă copiii intră direct în contact cu realitatea, iar 
procesele, fenomenele, obiectele sunt investigate în dimensiunile şi caracteristicile lor reale, aşa cum se 
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manifestă în realitate. Ca şi metodă de evaluare, proiectul este un instrument pronostic, deoarece pe 
parcursul desfăşurării lui, educatoarea poate aprecia măsura în care copilul are anumite aptitudini care-i pot 
permite obţinerea în viitor a unor performanţe, şi o valoare diagnostică, fiind o ocazie foarte bună de a testa 
şi verifica capacităţile intelectuale de a depista lacunele şi greşelile. 

Printre metodele și procedeele interactive online de fixare și evaluare a cunoștințelor utilizate în 
grădiniță, se înscriu şi următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica foto-
limbajului, ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptuală/cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colțurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.). 

Eficienţa metodelor şi tehnicilor de evaluare online folosite cu copiii preşcolari depinde de implicarea 
părintelui, de sprijinul şi cooperarea acestuia. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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, 
https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-
educativ1.pdf 

• https://timtim-timy.ro/sites/all/themes/timtimtimy/pdf/Simpozion_2012-
2013/Metodica%20activitatilor%20didactice/Chiriac%20Maria/Chiriac_Maria_EVALUAREA_-
_ghid_al_activitatilor_din_gradinita%20.pdf 
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 TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. SĂNDULACHE ANA - LOREDANA,  

ŞCOALA „NICOLAE IORGA”, IAŞI  
  
 Învăţământul online nu se poate desfăşura în bune condiţii fără o strategie de evaluare. Până la 

momentul de faţă, fiecare profesor a fost nevoit să apeleze la diverse tehnici de evaluare online, în funcţie 
de posibilităţi, dar şi de platforma utilizată.  

 O tehnică des folosită, care şi-a dovedit eficienţa, o reprezintă testul online. Avantajul utilizării 
testului online ca metodă de evaluare îl constituie faptul că elevul şi profesorul vor primi rezultatul într-un 
timp foarte scurt. Majoritatea instrumentelor de creat teste online permite adăugarea de itemi cu mai multe 
răspunsuri posibile, din care unul singur corect, sau mai multe răspunsuri posibile, din care corecte sunt 
mai multe. De asemenea, se pot crea itemi în care elevul poate scrie de la tastatură un răspuns scurt, care 
apoi este comparat automat cu răspunsul stabilit de profesor. 

 Există şi alte tipuri de itemi sau exerciţii care pot fi folosite. În cele din urmă, orice tip de item şi 
exerciţiu se dovedeşte util, dar feedbackul este foarte important pentru evaluarea formativă, motiv pentru 
care este necesară planificarea unui moment special dedicat acestui aspect. 

 Dacă dorim ca evaluarea formativă prin teste online să ducă la creşterea performanţei, acestea trebuie 
administrate des. Am observat că dacă sunt administrate mai des, este bine să fie concepute mai scurte. 
Pentru un test care se dă o dată pe săptămână, sunt suficiente şapte sau opt întrebări. Testul trebuie să 
includă şi un moment pentru feedback, care trebuie oferit cât mai repede cu putinţă . 

 O altă tehnică pe care am folosit-o în această perioadă a şcolii online o constituie eseul de 5 minute. 
Ideea de bază este ca eseul să fie foarte scurt, iar elevul să poată concepe răspunsul la una sau mai multe 
întrebări, în cel mult 5 minute. Deşi poate fi folosit şi pentru evaluarea fulgeră din domeniul cognitiv, forţa 
acestei metode stă în beneficiile ei pentru domeniul metacognitiv. Elevii au ocazia să formuleze observaţii 
despre învăţare. Întrebările urmăresc în general trei aspecte: pozitiv, negativ, ce ar dori să afle în plus: „ 
Care au fost cele mai importante lucruri pe care le-ai învăţat săptămâna aceasta?”, „ Ce nu ai înţeles bine 
din lecţia de azi?”, „ Ce propuneri sau idei ai pentru desfăşurarea cursurilor pe viitor?”  

 În funcţie de vârsta elevului şi de nivelul de învăţare, pot fi folosite una sau mai multe întrebări, care 
pot fi formulate mai simplu sau mai complex. De asemenea, le putem cere elevilor să bifeze ce nu au înţeles 
dintr-o listă de subiecte, care s-au dovedit a fi mai dificile pentru ei. Se poate opta fie pentru întrebare cu 
răspuns liber, fie cu alegeri prestabilite. Avantajul acestei metode este că nu durează mult să citim 
răspunsurile şi ne oferă o imagine destul de clară asupra nivelului general al clasei. Se pot grupa mai multe 
întrebări sau se poate folosi o aplicaţie specială de sondaj. 

 O altă metodă de evaluare pe care am utilizat-o este e-portofoliul, care cuprinde realizările elevilor 
pe o perioadă mai lungă. Este important ca lista de cerinţe să fie transmisă din timp şi să le explicăm elevilor 
rostul portofoliului, într-o discuţie. Ne putem folosi şi de manualele care includ sarcini pentru portofoliu 
sau putem crea diverse sarcini care să cuprindă munca independentă a elevului şi care să poată fi încărcate 
pe platforma pe care se lucrează. Avantajul acestei metode este că vizează evoluţia elevului, vizibilă pentru 
el însuşi, pentru profesori, dar şi pentru părinţi care pot observa în ce măsură elevul ţine pasul cu şcoala 
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. Aşadar, mai 
ales în contextul actual, evaluarea capătă un rol deosebit, iar profesorul are datoria să găsească cea mai 
potrivită metodă, fără de care procesul instructiv-educativ nu ar fi complet. 
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METODE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE LA DISCIPLINA 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

 ȘANTA ONELA  
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA 

ȘANTA CRISTIAN 
CONF. DR. FEFS CLUJ-NAPOCA 

 
Sistemul de învățământ online presupune adaptarea unor cerințe metodice specifice disciplinei 

Educație fizică și sport, la noile condiții de predare/învățare. Lecţia de educaţie fizică şi sport rămâne o 
creaţie a fiecărui profesor în care se reflectă competenţele sale profesionale, capacitatea de a se adapta 
noilor condiții de desfăşurare a activităţii didactice (inclusiv în medii online) şi particularităţilor elevilor.  

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.  

Elevilor li se vor indica: 
 a. platforme de învățare online (de exemplu, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams ), pe care 

profesorii vor încărca resurse educaționale utile procesului de predare - învățare, precum și informațiile 
privind organizarea și desfășurarea activității la disciplina Educație fizică și sport: 

 - normele de protecție a muncii pentru prevenirea răspândirii infecțiilor provocate de COVID – 19;  
- resurse informaționale cu acces liber: filme, kinograme, programe de exerciții, fișe de lucru; 

informații cu caracter sportiv; probele de evaluare și baremurile aferente; 
 - reguli de comunicare în mediul online;  
- reguli privind protecția datelor cu caracter personal și modul de utilizare a materialelor filmate pe 

care le vor realiza elevii. 
b. aplicațiile care vor fi utilizate pentru comunicare (de exemplu, Whatsapp, Facebook/Messenger, 

email etc.); se va insista cu prezentarea și respectarea regulilor de comunicare în mediul online;  
c. aplicații online cu scop de învățare (de exemplu, Kahoot, Padlet);  
d. aplicații pentru comunicarea colaborativă online (de exemplu, Meet, Zoom).  
e. aplicații pentru monitorizarea efortului fizic (distanțe parcurse, număr de pași) sau solicitării 

organismului în timpul practicării exercițiilor fizice (frecvență cardiacă), pentru telefoane tip Android sau 
iPhone (Endomondo, Fitness) ; 

f. aplicații privind monitorizarea frecvenței cardiace în timpul efortului fizic, pentru ceasuri 
inteligente ; 

g. aplicații privind monitorizarea regimului alimentar și efortului fizic zilnic pentru sisteme Android 
sau iPhone (MyNetDiary) . Valorificarea tuturor aplicațiilor menționate anterior reflectă modul în care se 
promovează învățarea digitală autentică și utilizarea noilor tehnologii ca o constantă a procesului didactic 
la Educație fizică și sport, adaptat sistemului de învățământ online. 

Pentru a identifica nevoile de învățare ale elevilor în anul școlar 2020 - 2021, profesorul trebuie să 
pornească de la evaluarea inițială a achizițiilor dobândite pe durata lecțiilor de educație fizică și sport din 
anul școlar precedent. Acest demers de evaluare va lua în considerare toate componentele competențelor, 
respectiv cunoștințele elevilor, abilitățile (aptitudinile, deprinderile, capacitățile) și atitudinile acestora. Este 
important ca profesorul să proiecteze sarcini de evaluare cu niveluri diferite de dificultate (simple si de 
nivel mediu) care să reflecte relația cu activităților de învățare, contextualizate și centrate pe competențe. 
În același timp, profesorul trebuie să aibă în vedere utilizarea unor instrumente de evaluare alternative, care 
să îi permită o apreciere cât mai realistă a nivelului de dobândire a competențelor specifice. 

 În acest sens va putea utiliza: 
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 - teste de cunoștințe (conform modelelor prezentate în manualele pentru clasele a V-a și a VI-a); 
profesorul va prelua modelele din manuale și le va adapta incluzând întrebări cu conținut corespunzător 
programelor școlare pentru clasele la care va aplica testul;  

- jurnalul personal al elevului, care va cuprinde performanțe individuale la probe de evaluare a 
calităților motrice, aspecte privind regimul alimentar, date privind evoluția înălțimii/taliei și 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 
calității motrice, procedee tehnice simple din jocuri sportive, elemente statice din gimnastică acrobatică 
etc.)  

- proiecte, portofolii cu tematică aferentă disciplinei Educație fizică și sport (cuprinzând imagini din 
timpul practicării exercițiilor fizice de către elev, referate cu tematică sportivă, prezentarea unor campioni 
sau a unor noi ramuri de sport. Pentru asigurarea transparenței criteriilor de acordare a notelor, se 
recomandă precizarea scalei de notare pentru probele motrice și alternative, precum și postarea tuturor 
probele de evaluare, la începutul anului școlar/semestrului, în mediile electronice pe care profesorii își 
organizează interacțiunea online cu elevii.  

 - înregistrări video cu efectuarea exercițiilor fizice de către elev. 
În concluzie, 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: 
- Gomboș. L. (2012) Comunicarea în activitățile sportive. Cluj-Napoca, Editura Casa cărții de știință 
- Manolescu. M., Frunzeanu. M.(2016) Perspective inovative ale evaluarii în învățământul primar . Evaluarea 
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- Todea. S.F. (2008) Teoria Educaţiei Fizice şi Sportive. București, Ed. Fundaţiei România de Mâine. 
- MEC (2020) - Repere metodologice privind consolidarea achizițiilor din anul scolar 2019-2020 si 

proiectarea activitatilor didactice la disciplina Educație fizică și sport pentru anul scolar 2020-2021 Ed. Didactică și 
Pedagogică, București. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ȘAPOVAL CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ION LUCA CARAGIALE’’ TULCEA 
 
 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. 

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 pe 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 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. Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea se 
modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora. 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 

Metode de evaluare tradiționale 
Probele practice În didactica actuală se pune accentul pe trecerea progresivă de la „a şti” la „a şti să 

faci” şi „a şti să fii”. 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. i această metodă se realizează printr-o 
mare varietate de forme, în funcţie de specificul domeniului evaluat.  

Proiectul Reprezintă o activitate mai amplă decât investigaţia. Este o formă de evaluare complexă ce 
se desfăşoară pe parcursul a câtorva săptămâni sau, uneori, chiar pe perioade mai lungi, oferind copiilor 
ocazia de a se afla într-o situaţie autentică de cercetare. Proiectul poate fi stabilit atât de educatoare, cât şi 
de către copii, în funcţie de interesele acestora.  

Modalități de evaluare în online 
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 

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 
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. 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 

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/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR: SAVA ELENA 
 G.P.P.NR.3, PAȘCANI, IAȘI 

 
 „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 este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei. 
Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de moduri de abordare şi de înţelegere 
a rolului acţiunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar prefigurează printre 
tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă procesului de 
evaluare.Prin evaluare se urmăreşte progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin o raportare la 
norme de grup (relative). La nivelul învăţământului preşcolar se acordă o atenţie sporită evaluării sub cele 
trei forme: evaluare iniţială, continuă sau formativă şi sumativă, acţiune de cunoaştere a individualităţii 
copiilor de 3-6/7 ani, cuprinşi în procesul educaţional.În funcție de decalajul constatat se organizează apoi 
programe corectoare. Astfel se stabilesc, prin consens, descriptori de performanță (CA-comportament atins, 
CD-comportament in dezvoltare, NS-comportament carenecesită sprijin)care să gradeze unitar prestația 
copilului preșcolar în cadrul fiecărei teme\sarcini și se iau, în consecință, o seamă de criterii: gradul de 
dificultate al sarcinii: teme dificile, medii, ușoare; completitudinea răspunsului: răspuns complet, lacune 
minore, lacune semnificative, lacune majore;ajutorul acordat în răspuns: rezolvarea independentă, sprijin 
minor la mici ezitări în expunere, sprijin semnificativ;nivelul de exactitate: răspunsuri exacte, mici erori, 
erori mari -gradul de îndemânare ( dexteritate): execuție rapidă și exactă, execuție cu ezitări, execuție cu 
ajutor ( inițiativă), execuție ratatăetc. 

 Având în vedere faptul că în învăţământul preşcolar principala formă de învăţare este jocul, 
educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici/metode de observare, monitorizare și 
evaluare a progresului copilului. Modalităţile alternative de evaluare online, care valorizează copilul şi 
evidenţiază aspectele formative ale jocului şi apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuţiile 
individuale cu copiii, autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, 
ecusoane, medalii, jocurile evaluative, jocurile de rol, lucrările practice, „metoda consemnării pe un grafic 
a rezultatelor (cu simboluri), pe activităţi şi preferinţe, afişarea lucrărilor. Cele mai mari provocări pe care 
le-am întâmpinat în perioada desfășurării activității online: organizarea activității cu 
preșcolarii/predarea/evaluarea/comunicarea online, nevoia de a descoperi alte modalități de desfășurare a 
activităților cu preșcolarii; interacțiunea cu părinții; antrenarea/mobilizarea/implicarea părinților în 
activitate/dependența de părinți; distanțarea fizică/absența interacțiunii cu copiii, erori tehnice/dependența 
de tehnologie/insuficiente competențe digitale/lipsa platformelor sau accesarea dificilă a acestora, existența 
resurselor digitale pentru preșcolari, crearea de resurse digitale (filme, jocuri), au fost elaborate 
demersuri/experiențe de proiectare și realizare a învățării /evaluării la distanță în grupe/ comunități diferite, 
care pot fi analizate și valorificate; inițierea copiilor în gestionarea independentă a activităților online pe 
platforme sincron pentru a putea participa fără acompanierea continuă a unui adult din familie(deschiderea 
computerului, accesarea linkului pentru conectare, închiderea/deschiderea microfonului, camerei, reglarea 
volumului), în special în cazul preșcolarior mari ; utilizarea atât în cazul evaluării în sala de grupă, cât și la 
distanță a resurselor digitale, folosind linkuri/jocuri/înregistrări/filme didactice, în special pentru 
consolidarea învățării ; realizarea unui portofoliu al copilului cu componentă online ori în ambele 
forme(portofoliu electronic și fizic), colectând produsele relevante ale activității copilului, realizate în 
format digital și/sau artefacte, implicând părinții în completarea lui în cazul învățării la distanță., activități 
care pot fi realizate concret cu materiale din natură sau gospodărie, materiale reciclabile sau care presupun 
costuri limitate etc.)au consolidat legăturile socio emotionale dintre mine, colegi, copiii și părinții grupei 
pe care o conduc . 
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Metodele și tehnicile de evaluare pot fi împărțite în:metode tradiționale cum ar fi: probe orale, probe 
scrise, probe practice;metode alternative care oferă cadrului didactic informații suplimentare despre 
activitatea și nivelul pregătirii preșcolarului. Acestea sunt de mai multe tipuri: observarea sistematică a 
comportamentului copilului, investigația, proiectul, portofoliul, etc.; 

 Portofoliul este o metodă alternativă de evaluare sumativă, dar şi de autoevaluare a copilului. 
Portofoliul poate include: desene, picturi, fişe cu sarcini, poveşti dictate educatoarei, aplicaţii practice, cărţi 
făcute de copii, planşe cu cifre sau cu litere, îndoituri din hârtie, fotografii, lucrări de grup, interviuri de 
alfabetizare şi alte materiale în care sunt informaţii despre copil strânse de obicei, de-a lungul unui an şcolar.  

 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.).Ca metodă sau ca instrument de evaluare, portofoliul îşi dovedeşte utilitatea furnizând 
informaţii esenţiale deopotrivă copilului, cadrului didactic şi părinţilor sau altor persoane interesate. El 
constituie o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate pe o 
perioadă mai lungă de timp. Elementele constitutive ale portofoliului trebuie să fie evaluate separat, de 
către cadrul didactic, pe baza criteriilor comunicate lor în prealabil, deci înainte de proiectarea şi realizarea 
portofoliului.  

 Metoda este eficientă dacă și procedeele utilizate în cadrul ei sunt eficiente. Procedeul didactic este 
o secvență a metodei, o bucățică a acesteea, o tehnică ce se poate utiliza în situații concrete.Majoritatea 
metodelor de instruire au capacitatea de a funcționa ca procedee didactice. convertibile în metode, pe 
parcursul desfășurării activității de evaluare. Exercițiul este, din acest punct de vedere, un procedeu cu mari 
resurse pedagogice. El trebuie inclus în structura oricărei metode datorită, posibilităților sale de utilizate 
într-o metodă, se poate schimba in dependenţă de cerinţele de moment, iar acest fapt face ca o promovare 
imediată la conducerea acțiunii didactice, ca metodă efectivă de evaluare , și nu numai, precum și pregătirea 
tuturor. 

 Fiecare copil este un unic, iar într-o grupă există „n” copii – unicat. De aceea, pentru fiecare este 
necesar să se folosească tehnicile şi strategiile deevaluare, comunicare, de lucru potrivite, astfel încât ei să 
beneficieze de sprijinul şi stimularea corespunzătoare pentru dezvoltarea lor optimă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Curriculum pentru educaţia timpurie OMEN4694/02.08.2019 
*Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani, UNICEF, 

2008 
*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 
*Cucoş, Constantin - „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, ELENA SAVA 

 ŞC.GIMNAZIALA NR. 17 BOTOSANI 
 
 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 administrare. Astfel că: 

• 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 susţină interesul elevilor 
pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoştinţe; 

• evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, 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 ciuda utilizării răspândite 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 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 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. 
 Într-o societate a cărei evoluţie, în special electronică, cunoaşte o accelerare puternică, utilizarea 

calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai mult o necesitate. Utilizarea instrumentelor 
IT şi a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătăţire complexă a procesului de învăţare. 
Utilizarea platformelor şi instrumentelor online încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut şi 
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relaxant. Majoritatea platformelor şi a instrumentelor online propun un şir de prototipe de teste, prezentări, 
colaje care pot fi modificate şi adaptate la subiectul studiat şi la vârsta elevilor. 

 Evaluarea este un proces care se realizează continuu şi prin intermediul căruia se determină dacă au 
fost sau nu atinse obiectivele, dacă rezultatul este un succes sau un insucces. Platformele şi instrumentele 
online au un impact mai benefic în cadrul evaluărilor iniţiale şi evaluărilor formative. Astfel putem verifica 
dacă au fost atinse obiectivele preconizate, primim feed-back permanent şi putem stabili anumite modalităţi 
corective şi ameliorative. În cadrul evaluărilor sumative putem apela la platforme sau instrumente online 
doar în cazul când toţi elevii au acces la testul propus. 

 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.  

 S-a încercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care 
încurajează elevii să facă acest lucru. 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 administreze propria învăţare şi evaluare. În funcţie de vârsta elevului, platformele şi 
insrumentele online sunt înţelese şi utilizate diferit în procesul de predare-învăţare-evaluare. O activitate 
didactică are caracter captivant, dacă ea conţine elemente neobişnuite, neaşteptate, care trezesc interesul 
elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emoţionale pozitive de învăţare cât şi de evaluare. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoş, C., Teoria şi metodologia predării, Editura Polirom, Iaşi, 2010; 
• Platforme educaţionale online pentru cadre didactice; 
• Tănase, M., Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, Braşov, 2011. 
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LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ 
 

PROFESOR CHIMIE: LILIANA SUSANA SAVA 
CLUJ - NAPOCA 

 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE UTILIZÂND TABLA INTERACTIVĂ 
Utilizarea aplicațiilor tablei interactive, în evaluarea lecției ”Reacții redox” a dus la o însușire mai 

bună de către elevi a noțiunilor studiate. 
 Scopul lecţiei: Identificarea proceselor de oxido-reducere, egalarea redox cu ajutorul aplicaţiilor 

realizate pe table interactivă, a fost atins utilizând aplicațiile de mai jos. 
 

Fișa de prezentare a aplicaţiilor utilizate 
Descrierea aplicaţiei Smart Print screen cu aplicaţia 

adaptată si folosită la lecţie 
Etapa lecţiei în care s-a 
folosit 

Tabla interactiva – multiple choise 
Raspunzând corect la intrebarile adresate, elevii îşi 
reactualizează cunoştinţele: oxidare, reducere, agent 
oxidant, reducator 
 

 

Evocare, reactualizarea 
cunoştinţelor 

Tabla interactiva – word bizz 
Aplicaţie mi-a permis crearea unui exerciţiu în care 
elevul citeaste întrebarea şi să răspundă prin ”scrierea” 
cuvântului care reprezintă răspunsul. Răspunsul este 
scris prin selectarea literelor, cifrelor care îl compun, 
dintr-o listă de litere puse la dispoziţie de aplicaţie. 
Pentru crearea 
Elevii primesc de egalat o reacţie Redox, se verifică prin 
sondaj unele noţiuni însuşite pt rezolvarea ec redox, 
daca au identificat corect numerele de oxidare sau 
procesele redox. 

 
 
 

Realizarea sensului 

Tabla interactiva –sentence arrange 
 
In funcţie de cunoştintele dobândite, elevii stabilesc 
algoritmul de egalare a unei ecuatii redox, urmarind 
etapele. Cu această aplicaţie am introdus unui număr de 
7 enunţuri care trebuie ordonate pentru a se obţine o 
succesiune logică a lor, realizand astfel etapele 
algoritmului de egalare redox 
 

 

Realizarea sensului 

Tabla interactive: anagramă 
Impreuna cu elevii clasei se reiau cunostintele, pentru 
fixarea lor si se evalueaza folosind cele 2 exercitii 

 

 

 Reflecţia  
 

Tabla interactive: category sort text 
 

 

 

 Reflecţia  
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COPILUL DIN SCOALA ONLINE 

 

PROF. ING. SAVA-NECULA DANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “DOMNITA MARIA”, BACAU 
 

 Şcoala online… o poveste care a ȋnceput cu mult entuziasm la mijlocul lunii martie 2020. Dar, acum 

când “miroase” a termen lung, ȋncepe să se transforme ȋn ceva mai puţin plăcut. Unii elevi ȋncep orele 

pierzându-şi răbdarea ȋn faţa calculatorului sau a tabletei şi nu trece o zi ȋn care să adresaze urmatoarea 

ȋntrebare: “Când vom reveni la şcoală?” sau “Când ȋmi voi revedea colegii?”. 

 În naivitatea noastră am crezut că şcoala va fi ȋnchisă ȋn luna martie, aşa cum a fost anunţat iniţial, 

adică 11-23 martie. După acestă dată, fiecare copil era dornic de reȋntâlnirea cu doamna şi colegii, dar s-au 

mulţumit cu minutele petrecute pe diverse platforme: Teams, Zoom, Clasroom, Meet. Zilnic ne amăgeam 

că de luni ne vom ȋntoarce la şcoală, până fiecare s-a resemnat definitiv. 

 Dar a venit vacanţa, iar ȋn septembrie am debordat toţi de fericire: profesorii şi elevii erau ȋn clasă, 

chiar dacă aveau noi reguli de urmat. Folosirea măştii şi a dezinfectantului, erau lucruri noi utilizate la 

şcoală, dar am ȋnţeles repede că acestea sunt regulile, că numai aşa puteam fi ȋn clasă. De când judeţul 

Bacău a intrat ȋn cod roşu, este destul de greu să stăm cu ochii ţintă ȋn monitor. Unii elevi dau semene de 

depresie, de anxietate, nervozitate sau toate astea la un loc din cauza timpului prelungit al “şcolii online”. 

De cele mai multe ori, unii sunt absenţi şi demotivaţi. Acasă erau obisnuiţi să se joace, să asculte muzică, 

să resolve puţinele sarcini pe care le primeau de la şcoală, să meargă ȋn parc sau la plimbare. Acum acasă 

a deveint altceva: ascultare, scriere, ȋnvăţare ȋn faţa unui dispozitiv electronic. 

 Principalul avantaj de a merge la şcoală, socializarea, a dispărut cu totul. Şi acest fapt va avea urmări 

serioase pe termen lung. Vreau să cred că ma ȋnşel şi că vom ȋnvăţa să ne adaptăm la noutăţi, ȋn speranţa 

diminuării stresului. Multi elevi se plâng, cel puţin la clasa a doua unde eu predau, că: “Nu se simt ca ȋn 

clasă!” sau “Parcă nu mai ȋnţeleg ce spun!”, deşi explicaţiile sunt repetate de mai multe ori. Dar tind să cred 

că răbdarea şi toleranţa ne vor sprijini să depăşim şi această perioadă. 

 Vedeţi dumneavoastră, … dragi colegi, această situaţie care persistă, este o provocare prea mare 

chiar şi pentru unii dintre noi, dar vorba lui Ion Creangă: “ Sănătoşi să fim, că le vom duce pe toate!” 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE LA MATEMATICA IN 

INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

PROF. SCHIHA EMILIA-DANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA BERZASCA 

 
„Controalele trebuie să conducă mai puţin spre a formula o judecată asupra elevului, cât să-i dea 

mijloacele de a lua cunoştinţă de aptitudinile sale, de punctele sale tari şi slabe, aşa după cum ele trebuie 
să-i procure profesorului informaţii care îi vor permite să ajute elevul în efortul său general.” (R. Dottrens) 

Copiii sunt tot ce avem mai scump. Bogăţia noastră cea mai de preț sunt copiii pe care i-am crescut 
şi educat, căci asta este menirea dascălului pe pământ. Această menire de a creşte şi educa copii atrage dupa 
sine o mare responsabilitate. Profesorul împărtășește elevilor din cunoștințele lui, din trăirile lui, din 
entuziasmul său. 

Când te gândeşti la menirea dascălului nu poţi să nu te întrebi ce şi cum s-a schimbat la această vocaţie 
de-a lungul anilor. S-au schimbat unele metode de învăţare, s-a diversificat manualele, caiete, diverse 
materiale, computere, smartboarduri, s-au îmbunătăţit condiţiile de şcolarizare, dar toate presupuneau 
interacțiunea directă dintre profesor și elev. Iată că acum dascălul trebuie să își dovedească și să își 
folosească creativitatea, profesionalismul, dăruirea şi deschiderea către nou, respectând distanțarea socială, 
practicând un act educațional online. Această realitate schimbă, evident și sistemul de evaluare și 
examinare. 

Studiul matematicii trebuie să asigure pentru toţi elevii formarea competenţelor de bază în rezolvarea 
de probleme, implicând calculul algebric şi raţionamentul geometric. Învăţarea matematicii în şcoală 
urmăreşte conştientizarea naturii matematicii ca o activitate de rezolvare a problemelor, bazată pe o serie 
de cunoştinţe şi de procedee, dar şi ca o disciplină dinamică, strâns legată de societate prin relevanţa sa în 
cotidian şi prin rolul său în ştiinţele naturii, în tehnologii şi în ştiinţele sociale. 

Demers deosebit de complex, în condiţiile educaţiei actuale, complicată, care a necesitat 
reconfigurare, este evaluarea educațională.  

Elevii trebuie să interacționeze, deoarece interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea, este 
importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. De asemenea 
interacțiunea este stimulativă, generează un comportament contagios şi o strădanie competitivă, facilitează 
obţinerea soluţiei corecte prin emiterea de ipoteze multiple şi variate, stimulează efortul şi productivitatea 
elevilor, contribuie la autodescoperirea capacităţilor şi limitelor, încurajează aplicarea şi sintetizarea 
cunoştinţelor în moduri variate şi complexe, stimulează şi dezvoltă capacităţile cognitive complexe. De 
asemenea interacțiunea stimulează şi dezvoltă capacităţile cognitive complexe, dezvoltă inteligențele 
multiple, reduce blocajul emoțional, sporeşte interesul pentru o temă sau sarcină dată, motivând elevii 
pentru învăţare și nu în ultimul rând dă un sentiment de încredere și de siguranță. 

 În condițiile desfășurării activităților didactice online, am ales ca metode și tehnici de evaluare la 
matematică: referatul (la clasa a VI-a și VII-a de exemplu despre Pitagora și alți matematicieni celeb ri), 
pentru evaluarea orală comunicarea video-audio camerele web în grupurile de Zoom sau Meet și 
comunicarea unul la unul pe whatsapp, testele de tip chestionar, portofoliul (aplicabil la toate clasele, 
cuprinzând parte teoretică, exerciții și probleme rezolvate ca model, compuneri de exerciții și probleme ).  

O metodă îndrăgită de elevi pe care am folosit-o și înainte de practicarea învățământului online sunt 
quizz-urile. Am folosit mult această metodă ca formă de evaluare formativă, având posibilitatea de a defini 
diferite tipuri de întrebări.  

Crearea problemelor sau a întrebărilor se poate face după mai multe modele predefinite: 
° cu o variantă de răspuns corect; 
° cu mai multe variante de răspuns corecte; 
° cu introducerea răspunsului; 
° cu expresii de tip adevărat/fals; 
Ca puncte forte ale quizzurilor amintesc și :  
 Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;  
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 Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de dificultate, 
validat în prealabil pentru fiecare întrebare;  

 Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;  
 Accesarea quizurilor existente și crearea unei biblioteci personale; 
 Cuantificarea numărului de răspunsuri greşite/corecte pentru fiecare întrebare pusă; 
 Feedback operativ; 
 Crearea spiritului de competiție între elevi; 
 Posibilitatea de a vedea răspunsurile elevilor și de a le acorda feedbackul pentru fiecare întrebare pusă. 
La finalul quizului am rezolvat utilizând comunicarea audio-video exercițiile și problemele care au 

avut cele mai mari ponderi de răspunsuri greșite la elevi. 
E greu să faci o evaluare online și să poți asigura caracteristicile esențiale ale evaluării: să fie corectă, 

completă și continuă. Profesorul trebuie să se adapteze la noutăţile şi la schimbările care apar în didactica 
disciplinei, ba mai mult trebuie să fie un promotor al schimbării. Competenţa sa profesională implică 
deopotrivă îmbunătăţirea permanentă a competenţelor şi a capacităţilor profesionale cerute de metodele şi 
tehnicile de învăţare. Astfel fiecare profesor de matematică trebuie să fie responsabil, riguros, îndrăzneţ şi 
inovativ în proiectarea didactică, atent la evaluare şi la autoevaluare şi să pună suflet şi dăruire în toată 
activitatea sa didactică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Asubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A Cognitive View (2nd 

Ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston. 
2. Cerghit Ioan „Metode de învăţământ” Editura Polirom 2006 
3. Florin Cîrjan, „Didactica matematicii” Editura Corint, Bucureşti 2002 
4. Ion Al. Dumitru, „Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă”, Editura de Vest, Timişoara, 
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 EVALUAREA IN INVATAMANTUL ONLINE-2020 

 
 PROF. ITINERANT SECAN EMILIA 

CSEI BRAILA 
 
 Evaluarea este cel mai mare greu de realizat, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu, dacă îți 

place ce faci. 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 trei 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.  

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.  
 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. Am încercat de multe ori să asigur că testul a fost obiectiv și fidel prin 
compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute .  

Instrumente de evaluare 
Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare.  
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- 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. 
- probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronicDin 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. 

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 

 
PROF. SECIU ADRIANA 

GRADINITA ,,SPIRIDUSII” 
 
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. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi 
trebuie planificată cu multă grijă. 

As dori sa impartasesc cu dumneavoastra, experienta profesionala in momentul situatiei de criza 
instaurata. Mi-am desfasurat activitatile de la distanta, alaturi de  ,, spiridusii” mei in parteneriat cu parintii 
si bunicii acestora. Am inceput inca din primele zile cu cateva sugestii de activitati trimise prin aplicatia 
WhatsApp, in urma careia pot spune ca am avut un feedback pozitiv din partea tuturor copiilor. Rezultatul 
acestor activitati a fost postat apoi intr-un album creat pe facebook-ul unitatii (album creat la liber). De 
altfel toate postarile noastre pot fi o sursa de inspiratie pentru alti copii, parinti si de ce nu si pentru alte 
cadre didactice. 

La scurt timp dupa crearea acestui album, de comun acord cu tot colectivul gradinitei, am stabilit sa 
creăm clase virtuale, cu ajutorul platformei Google Classroom (unde s-au conectat toti parintii). 

Pe aceasta platforma am stabilit o tema de la inceputul saptamanii, asa cum o aveam stabilita pentru 
aceasta perioada in planificarea de la grupa, am trimis parintilor si un program al zilei cu intervalele orare, 
astfel ei putand compara programul desfasurat pana atunci cu copiii cu cel pe care noi il desfasuram intr-o 
zi la gradinita. 

In urma temei stabilite am incarcat sugestii de activitati din toate domeniile de activitate, activitati 
educative ce nu aveau titlu de obligativitate. Parintii la randul lor au incarcat pe platforma tot ceea ce au 
lucrat micutii. Au fost incarcate in fiecare saptamana (in aceasta perioada) teme cu sarcini si obiective bine 
trasate pentru a-i indruma pe parinti, deoarece nu multi stiau care sunt pasii realizarii unei activitati  ,, 
reusite”. 

Am incercat sa trimit activitati pentru toate categoriile de copii (cei care au acces la o imprimanta, 
cei care au rechizite scolare de la fratiori, cei care se pot folosi doar de materialele care pot fi reciclate, 
pentru cei care in aceasta perioada sunt supravegheati doar de bunici, etc) respectand nivelul de dezvoltare 
al acestora. 

Incercand sa fiu si mai aproape de micuti, am creat videoconferinte pe platforma ZOOM, pentru a 
face posibila socializarea intre toti participantii (copii, parinti si cadrul didactic) dar si pentru a putea face 
mai usor introducerea in tema saptamanii si pentru a dezbate alte subiecte. 

Folosind aceasta metoda de abordare a activitatilor pentru prescolari, pot spune ca nu are acelasi 
feedback ca si cu elevii, dar eu am dorit sa incerc, pentru a fi in asentimentul unor parinti ai caror copii nu 
au fratiori si pentru care colegii de la gradinita sunt poate singurii prieteni in aceasta perioada. 

Pentru ca parintii sa vada metodele si tehnicile folosite , am desfasurat impreuna cu copiii jocuri 
didactice pe de o parte si am postat si activitati demonstrative inregistrate , tocmai pentru a reusi si parintele 
sa aiba o abordare asemanatoare in momentul in care dorea sa primeasca un feed-back pozitiv din partea 
micutilor.  

Ma pot declara multumita de efortul copiilor dar si al parintilor. In urma inregistrarilor primite de la 
parinti , in care am putut vedea evolutia copiilor, pot concluziona faptul ca au reusit sa faca progrese, au 
fost receptivi si activi in acelasi timp, bagajul lor de cunostinte s-a imbogatit chiar daca au facut educatie 
de acasa, totusi copilul are nevoie de socializare, este momentul lui sa fie in preajma altor copii, de aceea 
sustin prezenta copiilor in interiorul unitatii de invatamant. 

Oricum ar fi, traditionala sau moderna, bazata pe metode vechi sau noi, conventionale sau nu, 
evaluarea este un moment in cadrul invatarii, la fel de important ca si predarea, de aceea ea trebuie aplicata 
participantilor la actul educational. 

 
 BIBLIOGRAFIE: *Radu Ion 2000’’Evaluare in procesul didactic ’’, EDP RA, Bucureşti  
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 METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR SEMENESCU ALINA 
 ȘC. GIMNAZIALA NR. 1, MOTRU-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). 
 
 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- O PROVOCARE PERSONALA 
 

 PROF. INV. PRIMAR SEMERIAN CLAUDIA GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUȘ” ARAD 

 

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.  

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 ; 

• 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. 

În situația actuală, întreg procesul de învățământ suferă o schimbare radicală, de aceea  

profesorii trebuie să se adapteze din mers, indiferent dacă știu/ pot sau nu. Nu este ușor, dar eu am 

învățat, pentru copiii mei, să creez modalități plăcute pentru ei, de predare și evaluare a curriculum-ului 

școlar.  

 Formele tradiționale de predare și evaluare, le-am înlocuit cu fișe de predare interactivă și teste 

online, create prin și cu ajutorul unor platforme, care spre bucuria mea, există în mediul online. Este, pe de 

o parte un beneficiu, dacă ar fi să îl privim din prisma completării cunoștințelor și abilităților, dar pe de altă 

parte, aș sublinia faptul că, atât predarea, cât și evaluarea online, nu pot înlocui predarea și evaluarea cu 

care am fost obișnuită până acum. De ce spun acest lucru? Pentru că, pentru mine, ca dascăl, contează să îl 

observ pe copil în toată devenirea sa, atât în timpul predării, cât și în cel al evaluării, iar mediul online nu 

îmi permite acest lucru.  

În mediul online evaluarea este rapidă, elevii primesc punctaje, dar nu au parte de comunicarea unui 

indiciu care să le ofere explicații cu privire la unele greșeli. Prin testele online, elevii văd unde au greșit, 

dar nu există feedback-ul clasic de aprofundare sau ameliorare. 

 În aceste vremuri, nu putem decât spera, că elevii noștri vor învăța să devină autodidacți, dacă vor 

dori să performeze.  
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EVALUAREA ÎN CLASA VIRTUALĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, SEMEȘ ANA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA, BACĂU 
 
Se pare că vremurile în care trăim dar și viitorul în educație impun adaptarea alertă a tuturor resurselor 

și mijloacelor didactice. Dacă ar fi să analizăm perioada pandemică, din primăvara anului 2020 și până 
acum, putem observa schimbări radicale în modul de abordare al conținuturilor. Nu-mi imaginam o evoluție 
personală în formarea competențelor de gestionare și implementare a multor aplicații necesare unei învățări 
active.  

Ceea ce este interesant e că elevii au experimentat și de cele mai multe ori și-au depășit mentorii în 
crearea unor produse virtuale.  

În era digitală, nu doar învățarea ci și evaluarea e necesar să fie interactivă, dinamică și imediată. Ce 
e drept, instrumentele sunt pe măsură, e necesar însă un management riguros și adaptat specificului clasei 
de elevi, particularizat la nivel individual. Uneori, te simți asemeni unui copil aflat într-un magazin de 
dulciuri, le vrei pe toate, e impetuos însă să alegi ce e mai bun, mai atrăgător, mai puțin dăunător în sensul 
protecției și eficienței.  

Din experiența acumulată, aplicațiile utilizate împreună cu elevii clasei a IV-a au fost variate, nu toate 
au avut același impact sau eficiență. 

Având la dispoziție gama aplicațiilor GSuite Google, utilizate pe domeniul școlii, cel mai des am 
utilizat formularele Google Forms. Interesante sunt graficele și rapoartele generate în urma completării 
unui astfel de formular. În urma unei analize a fiecărui item, se pot concepe activități de recuperare în 
vederea formării competențelor urmărite. Această formă de evaluare se aseamănă mult cu testul clasic, cel 
frecvent, mai ales dacă nu este îmbogățit cu imagini. Google Jamboard este un mod de vizualizare facil al 
unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. Copiii devin 
creative în alegerea culorilor, inserarea unor forme și imagini.  

Mai atractiv și iubit de copii, este Quizizz care poate fi adaptat oricărei lecții. Cu un aspect ludic, 
poate genera învățare prin completarea sub formă de concurs sincron sau asincron. 

Padlet este o aplicație colaborativă, care permite elevilor să co-creeze proiecte, materiale și sarcini 
de lucru pentru diverse discipline. E o formă de evaluare formativă și dezvoltă spiritul de echipă, 
interacțiunea. Aduce satisfacții și poate oferi feedback imediat în orice activitate. 

O provocare pentru mine, este încercarea de a utiliza anul acesta, la clasa pregătitoare aplicația 
Flipgrid. Este deja la un nivel superior, fiind evaluare video, dezvoltă abilități de comunicare orală, 
gândirea critică și exprimarea opiniilor, iar prin funcționalitățile sale încurajează interacțiunea și feedbackul 
profesor-elev și elev-elev.  

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 aceea, indiferent de aplicațiile pe care le vom utiliza, important este să stabilim punți afective de 
comunicare, să transformăm învățarea online într-o oprtunitate, să găsim partea bună din toată această 
perioadă. Cu siguranță, achizițiile dobândite sunt cele ale viitorului. Cumva am fost forțați să modernizăm 
tot ceea ce practicam până nu demult iar asta, trecând peste lipsuri și lamentare, este cu siguranță, un lucru 
benefic elevilor, beneficiari ai meseriilor viitorului. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: ȘENDROIU MARIA-MĂDĂLINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” 

PEȘTIȘANI, GORJ 
 
Educaţia digitală este una din preocupările de bază ale învățământului românesc, prin formarea 

culturii informaţiei şi comunicării digitale la nivelul oricărui cetăţean. Fără o populaţie educată, doritoare 
să folosească tehnologiile informaţiei şi comunicării, nici o comunitate nu poate participa în mod real în 
reţeaua globală. Integrarea computerului în procesul de învăţământ nu mai este privită ca o mişcare 
avangardistă, ci ca o necesitate. În întreaga lume se observă convertirea conţinutului cultural într-o formă 
digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi oricând. Lecţiile digitale îi ţin pe elevi la 
şcoală şi îi fac să fie mai atenţi la informaţii. Educaţia virtuală a devenit un adevărat fenomen în industria 
românească în ultimii ani. 

În continuă dezvoltare, tehnologiile informaţiei şi comunicării au schimbat fundamental natura 
relaţiilor globale, sursele de avantaj în competiţie şi oportunităţile pentru dezvoltare economică şi socială. 
Tehnologii ca Internetul, computerele personale sau telefonia mobilă au schimbat întreaga lume într-o reţea 
globală de persoane, firme, şcoli şi guverne, ce comunică şi interacţionează între ele printr-o varietate de 
canale. Explozia acestei reţele globale mediate tehnologic a produs o lume în care oricine poate, virtual, să 
beneficieze de avantajele Integrării Digitale. 

Utilizarea platformelor virtuale pentru realizarea proiectelor educaționale reprezintă un concept nou 
abordat în mediul educațional. Învățarea nu este centrată pe obiecte de studiu, ci pe calitățile și abilitățile 
pe care cel care învață trebuie să și le dezvolte, stimulează lucrul în echipă, favorizează atașamentul 
grupului la valorile promovate de proiect. O serie de proiecte folosesc platforme de învățare virtuală – un 
spațiu comun de învățare, care poate fi accesat de la orice PC prin Internet. 

 Participanții în mediul virtual trebuie să aibă control, în orice moment, asupra propriului proces de 
învățare. Platformele virtuale utilizate permite schimbul de idei, inspiră creativitatea şi vehiculează 
informaţia, îmbunătăţind aptitudinile de comunicare în diverse limbi străine, de operare cu diverse softuri, 
lucrul în echipă şi parteneriatul, oferă fiecărui membru al acestei comunităţi virtuale un cont de utilizator 
protejat şi o pagină web personală. Acestea oferă posibilităţi pentru: crearea de pagini web, publicarea 
lucrărilor pentru a fi vizualizate de alţi elevi, crearea rapidă de lecţii, transmiterea mesajelor protejate, 
crearea de grupuri de proiecte, colaborarea cu alte grupuri sau cu alte şcoli din lume. 

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 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); 
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• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 

În concluzie, platformele virtuale de învățare pot oferi atât oportunitatea organizării de activități 
curente, curriculare, cât și dezvoltarea și implementarea de proiecte educaționale, formale curriculare sau 
extracurriculare, sau nonformale, asigurând astfel atingerea obiectivelor legate de integrarea educației 
digitale în activitatea de învățare. 

1181



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
AUTOR: PROFESOR ȘERBAN DANIELA 

COAUTOR: PROF. PEIU DORU 
ȘCOALA GIMNAZIALA  ,, NICHIFOR LUDOVIG” 

 NICULIȚEL, JUD. TULCEA 
 
Evaluarea este actul didactic complex, integrat procesului de predare- învățare, care asigură 

evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul, performanțele și eficiența acestora la un 
moment dat (în mod curent, periodic, final). 

A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care au fost atinse obiectivele programei 
precum și eficiența metodelor de predare- învățare folosite. În planul evaluării, cadrele didactice sunt 
preocupate sistematic de măsurarea și aprecierea cantității și calității cunoștințelor elevilor, a deprinderilor, 
abilităților, capacităților, intereselor și priceperilor posedate de elevi la un moment dat, fie ca rezultat al 
educației, fie ca premisă a acesteia. 

Evaluarea se poate clasifica astfel: 
1) După perioada de studiu: 
a) evaluare inițială- se realizează la începutul unei noi etape de studiu și are ca obiectiv diagnosticarea 

nivelului de pregătire la începutul anului sau la începutul predării unei discipline ( exemple : testul docimologic, 
concursuri etc.); 

b) evaluare continuă (curentă, de progres) –are ca obiectiv asigurarea pregătirii sistematice și continue, pentru 
realizarea feed-back-ului pas cu pas (exemplu: ascultarea curentă); 

c) evaluare finală – are ca obiectiv verificarea capacității de sinteză privind cunoașterea întregii materii care 
a fost studiată. Reușita școlară anuală se materializează prin promovări, sau în caz de insucces școlar prin corigență, 
repetenție (exemple: examene, examene de corigență); 

2) după procedeele de efectuare a evaluării: 
a) evaluare orală- are avantaje ( profesorul poate adresa întrebări suplimentare sau ajutătoare elevilor) și 

dezavantaje (elevul se poate inhiba, se poate intimida, nu se pot recorecta răspunsurile); 
b) evaluare scrisă (elevul nu este tracasat, poate lucra independent, există punctaje); 
c) evaluare practică; 
d) evaluare prin examen (examenul de bacalaureat, de exemplu); 
e) evaluare prin concurs (exemplu: concurs de admitere). 
3) după modul de integrare în predare și învățare: 
a) evaluare sumativă- vizează evaluarea rezultatelor; are loc o verificare prin sondaj în rândul elevilor și în 

materia studiată (verificări parțiale); 
b) evaluare continuă –are loc verificarea tuturor elevilor și a întregii materii, sunt verificări sistematice, pe 

parcurs. 
Toate tipurile de evaluare enumerate mai sus se realizează cu ajutorul unor instrumente de evaluare 

care pot fi tradiționale sau moderne. Instrumentele de evaluare tradiționale sunt : probele scrise, probele 
orale și probele practice. Dintre instrumentele alternative (moderne) de evaluare putem aminti: observarea 
sistematică a elevului, investigația, proiectul, portofoliul, tema de lucru în clasă, evaluarea cu ajutorul 
calculatorului, autoevaluarea. 

Tehnologia și-a făcut din ce în ce mai simțită prezența în educație, mai ales în acestă perioadă 
pandemică când predarea se face online. În consecință, oferta educațională s-a diversificat și au apărut 
platforme online care vin în sprijinul profesorilor și al elevilor. Pentru a evalua noțiunile pe care elevii și le 
însușesc în urma predării online, cadrele didactice apelează la o metodă a evaluării care poate răspunde 
eficient situației actuale și care poate fi aplicată pe cele trei forme ale evaluării tradiționale (inițială, 
continuă, finală) – evaluarea online. 

Evaluarea online este reprezentată în primul rând de testele tip chestionar (cu răspunsuri de tip da/nu, 
adevărat/ fals, selectarea răspunsului corect din mai multe variante de răspunsuri posibile, asociere de texte, 
potrivire de imagini etc.). Chestionarele online îi determină pe elevi să fie atenți să aleagă răspunsurile 
corecte și îi ajută să își creeze o imagine clară asupra nivelului de cunoștințe pe care le posedă . Bineînțeles 
că opțiunile de evaluare online sunt mult mai multe. Profesorii pot evalua cunoștințele elevilor în urma 
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participării acestora la discuții online, la dezbateri, la jocuri de rol, în funcție de răspunsurile primite la 
întrebări adresate online, prin corectarea portofoliilor, a temelor sau a compunerilor trimise de către aceștia. 

Pentru a realiza evaluarea online există posibilități nenumărate. Integrarea tehnologiei în evaluare se 
poate face cu ajutorul Google Classroom, Google Forms, Google Jamboard, Kahoot, Wordwall, Animaker, 
Prezi, Mozaweb, Mozabook, Edmodo, Zoom, Microsoft Team etc. Depinde foarte mult de creativitatea și 
de măiestria profesorului pentru a face populară evaluarea online în rândul elevilor, mai ales că acest tip de 
evaluare are și foarte multe beneficii: flexibilitatea, notarea rapidă, monitorizarea răspunsurilor elevilor, 
arhivarea, păstrarea sau reutilizarea modelelor de evaluare online, primirea imediată a unui feedback, 
posibilitatea alegerii locului unde are loc evaluarea etc. 

Un mare avantaj al folosirii evaluării online este dezvoltarea competențelor digitale și a competenței  
,, a învăța să înveți”. Dezvoltarea competențelor digitale presupune capacitatea de a utiliza și manipula 
instrumente tehnologice și abilitatea de a căuta, colecta și procesa informația și de a o folosi într-o manieră 
critică și sistematică. Competența  ,, a învăța să înveți” este atinsă atunci când elevul capătă autonomie, 
disciplină și perseverență în procesul de învățare, motivație și încredere pentru a continua învățarea pe 
parcursul întregii vieți, curiozitate de a căuta oportunități pentru a învăța și a aplica ceea ce a fost învățat 
într-o varietate de contexte de viață, capacitate de concentrare pe termen lung și pe termen scurt și de a 
aloca timp învățatului. 

Ceea ce trebuie să facă elevii pentru a face față evaluării online este să își dorească să învețe prin 
descoperire și să demonstreze că au competențele și abilitățile necesare utilizării calculatorului și 
platformelor online. În perioada actuală, învățarea se face în mediul familiar elevului, departe de școală, de 
profesori și de colegii de clasă ceea ce înseamnă că acesta are mai multe responsabilități, trebuie să știe să 
ia decizii și să își organizeze eficient propria învățare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
 
SITEOGRAFIE: 
www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/ 
pshihopedagogie.blogspot.com/2007/08/10-evaluarea-in-procesul-de-invatamant.html 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

TOTUL VA FI BINE!...CHIAR ȘI DE ACASĂ?! 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. ȘERBAN MARUSIA MIHAELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMȚ 

 
 Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ, în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, prin intermediul diverselor 
instrumente informatice de comunicare la distanță. 

 ”Grădinița de acasă” a fost răspunsul la problema ridicată pe neașteptate de pandemia COVID19, 
care nu a lăsat ninănui alte posibilități de continuare a procesului de învățământ, a activităților instructiv-
educative firești, față în față, planificate pentru anul școlar 2019 -2020. 

 Din acele momente, actul predării - învățării - evaluării nu a mai fost considerat neapărat efectul 
demersurilor și activității susținute a cadrului didactic, ci rodul unei interacțiuni cu diverse mijloace IT, 
respectiv calculatorul, cu diverși ”parteneri virtuali” și al unei colaborări serioase cu copiii și familia lor. 

 Progresul tehnologic a permis copiilor să beneficieze de suport și sprijin în activitățile școlare, chiar 
fără a fi prezenți fizic în sălile de clasă, ”Grădinița de acasă” 

 Această tranziție digitală a transformat multe dintre aspectele vieții noastre; am fost nevoiți să ne 
adaptăm, să ne perfecționăm din mers și să dobândim abilități și competențe noi, pentru a continua lecțiile 
în mediul online, să găsim alternative, metode și tehnici de evaluare a cunoștințelor, deprinderilor, pe 
platforme digitale și aplicații: Zoom - Kinderpedia, GoogleTeams, Google Classroom, WhatsApp, 
Facebook (grupul clasei).  

 Și nu doar atât! ”Grădinița de acasă” a necesitat o manageriere a grupei total diferită din partea 
educatoarei, care a depins în special de mijloacele IT deținute și de partenerul ”familie”, astfel că au 
funcționat mai mult ca până atunci încrederea, acordul, implicarea, disponibilitatea, depășirea temerilor, 
selectarea și gestionarea resurselor și a timpului, răbdarea. 

 Cea mai importantă resursă didactică a devenit calculatorul, un mijloc de instruire modern, 
inteligent, atractiv și absolut necesar, cu multiple valențe formative, o adevărată enciclopedie activă 
capabilă să pună la îndemâna tuturor celor implicați în procesul de instruire, un repertoriu extraordinar de 
date și informații. 

 Jocul, joaca, jucăria sunt apanajul vârstei preșcolare, astfel că și calculatorul devine o altă ”jucărie”, 
care îi poartă pe copii în călătorii fantastice, în lumi virtuale, menținându-le interesul pentru cunoaștere, 
care le influențează limbajul, le facilitează înțelegerea fenomenelor din mediul înconjurător, le dezvoltă 
creativitatea, imaginația, spiritul competitiv și viteza de reacție, le dezvoltă deprinderi și abilități de lucru 
individuale și de grup. 

 Pornind de la ideea că predarea, învățarea și evaluarea sunt activități de bază ale procesului de 
invățământ și că între acestea există o strânsă interdependență, consider că trebuie să găsim cele mai 
potrivite metode și tehnici de abordare a lor în această perioadă, mai ales la nivel preșcolar. 

 Analiza relaţiilor dintre predare şi învăţare este incomplete, dacă nu se extinde şi asupra evaluării, 
deoarece aceasta din urmă are rolul de a ordona, regla şi optimiza predarea şi învăţarea, precum şi întregul 
proces. 

 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.  

 La nivel preșcolar, prin intermediul evaluării, educatoarea poate afla cu ce bagaj de cunoștințe, 
deprinderi, comportamente vin copiii din familie, ce și cât știu sau au acumulat preşcolarii, ce lacune există 
în pregătirea lor, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, dar și interesele copiilor. Pentru 
educatoare, evaluarea 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 că evaluarea nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea.  
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 Provocările online continuă, iar pentru preșcolari paleta de modalități și tehnici de evaluare online, 
deși nu este foarte largă, poate fi evidențiată prin: 

• feedback-ul imediat, primit de la copii, sub forma cerințelor de lucru rezolvate, a desenelor, a fotografiilor 
trimise cu lucrările lor;  

•  utilizarea resurselor educaționale existente pe site-uri specifice (WordWall), care pun la dispoziția 
educatoarelor posibilitatea de a crea jocuri cu cerințe didactice pe diverse teme, cu itemi de rezolvare în timp dat; 

•  selectarea unor puzzel-uri, labirinturi, jocuri didactice, de atenție, senzoriale și trimiterea link-urilor 
aferente; 

• inscrierea și participarea copiilor la concursuri de cultură generală organizate online; 
 Cunoscutul și îndrăgitul personaj de desene animate Locomotiva Thomas, a fost pentru o 

săptămână, și prietenul copiilor de la grupa mică ”Licurici”! Acesta le-a prezentat preșcolarilor pe prietenii 
săi, mijloacele de transport pe uscat, amintind și de cele de pe apă și din aer. 

 Activitățile s-au desfășurat prin filmarea și prezentarea câtorva mijloace de transport cunoscute de 
copii, a unor imagini și planșe din jocurile didactice, prin lectura educatoarei a povestirii ”Ziua 
Buldozerului”, prin vizionarea mai multor filmulețe educative, povestiri, prin lucru pe fișe cu cerințe 
specifice activităților de matematică, educarea limbajului, artistico-plastice, prin cântece, jocuri muzicale, 
distractive și sportive. 

 
 
 Credinţa că „totul va fi bine”, încă ne dă putere, ne mobilizează, reușind să ne adaptăm situației. 

Educatoare, preșcolari, părinți continuăm activitățile cu dăruire și simț de răspundere, primim permanent 
feedback-ul sub formă de desene, imagini cu fișe de lucru cu sarcini rezolvate, comentarii, aprecieri din 
partea părinților, fotografii cu activități similare inițiate în familie, diplome de participare la diverse 
concursuri de cultură generală și creație, organizate și desfășurate online (Concursul "Formidabilii") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
1.„Curriculum pentru Educație Timpurie 
2.Poenaru, Vasile- ,, Calculatorul, prietenul nostrum”, Ed.Coresi, Bucureşti, 2005 
3.S.M. Cioflica, B. Iliescu, „Prietenul meu, calculatorul”, (Ghid de utilizare pentru preşcolari), Ed. 

Tehno-Art, Petroşani, 2003.  
4.Chiriac, M. - studiu științific, Evaluarea - Ghid al activității din grădiniță - sursa Internet 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. SABAU ELENA-ROXANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PUSTA, ȘIMLEU SILVANIEI 

 
 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 
activitatea didactică.  

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 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 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. 

- 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. 

– 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. 
- 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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https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://learningapps.org/
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
2. quizizz.com/ 
3. wordwall.net/ro 
4. quizlet.com/ 
5. learningapps.org/ 
6. en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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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/
https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/
https://quizizz.com/
https://wordwall.net/ro
https://quizlet.com/
https://learningapps.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes


 
METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE IN INVATAMANTUL 

ONLINE 
 

 P.I.P SABO IONELA MIRELA 
 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GHERLA/ CLUJ 

 
 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: 
– https://classroom.google.com/u/0/: 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.orect 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://kahoot.com/schools-u/ să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.  
- 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:  
-https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/www.prezi.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 intr-un mod pozitiv. 
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https://classroom.google.com/u/0/
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
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ADAPTAREA EVALUARII LA TEHNOLOGIA MODERNA 

 
PROFESOR: SAFTA MARIANA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU, TARGOVIȘTE 
 
Capacitatea de adaptare a unui curriculum, ce constituie un corolar al flexibilității sale, este 

fundamentală și se justifică prin ansamblul de mutații determinate de o societate în schimbare care tinde să 
se încline mai mult spre utilizarea tehnologiei.  

Evaluarea este o  ,, activitate prin care sunt colectate, asamblate și interpretate informații despre 
starea, funcționarea și/sau evoluția viitoare probabilă a unui sistem”. Ea presupune un ansamblu de operații  
,, mintale și acționale, intelectuale, atitudinale, afective despre care se presupune că precizează: 
conținuturile și obiectivele ce trebuie evaluate; în ce scop și în ce perspectivă se evaluează; când se 
evaluează; cum se evaluează; cum se prelucrează datele și cum sunt valorizate informațiile; criterii de 
apreciere.  

Actul evaluării presupune două etape distincte: măsurarea- operație de cuantificare a rezultatelor 
școlare; aprecierea-emiterea unei judecăți de valoare referitoare la rezultatele măsurate. Evaluarea are un 
rol foarte important în procesul de învățare. Atât evaluarea sumativă cât și cea formativă oferă informații 
despre evoluția elevului și orientează modalitatea de abordare a unor conținuturi din programă ce vizează 
însușirea unor competențe cheie. Evaluarea care este cuprinsă într-un exercițiu autentic de învățare poate fi 
parte din experiența învățării.  

Evaluarea online a devenit foarte importantă în contextul actual, deoarece vine în sprijinul elevilor și 
profesorilor.  

Cu ajutorul platformelor și aplicațiilor online se deschide larg drumul spre variate tehnologii utile în 
predare și evaluare. Profesorul trebuie să se adapteze noilor tehnologii, să le utilizeze la ore, să îi determine 
pe elevi să caute, să selecteze și să valorifice informațiile din online. Astfel, se dezvoltă gândirea critică 
prin metode variate, abilitățile TIC, și capacitățile de selecție a unor materiale. Elevii vor deveni mai 
creativi, vor utiliza diferite programe.  

În activitatea online profesorii utilizează tehnologia pentru a veni în sprijinul acumulării rapide, 
creative a informațiilor. Astfel, se utilizează: 

-Google Classroom: Profesorul postează materiale din care elevii își selectează informațiile predate 
la oră; adaugă teme, teste, teste online, oferă feedback și elevul primește rapid observațiile care îl ajută să 
îmbunătățească tema. În afară de Google Classroom se mai pot utiliza: CLASS DOJO, EDMODO. 

-Google Jamboard: Profesorul vizualizează rapid răspunsuri scurte și ceilalți elevi pot observa 
răspunsurile pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms: Implică realizarea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback sau 
pentru teste online cu evaluare automată. Profesorul creează întrebări-itemi obiectivi, semiobiectivi, 
subiectivi, itemi cu alegere multiplă, itemi de tip pereche. Elevii primesc punctajul imediat după 
completarea testului, în cazul itemilor obiectivi, cu alegerea unui răspuns corect, prin bifare. În cazul 
itemilor subiectivi, profesorul va evalua și va completa fișa de observație. Elevul va primi feedback și nota 
imediat și va observa greșelile. Deci elevii pot primi întrebări deschise, închise, cu mai multe variante de 
răspuns sau doar cu un răspuns. Profesorul va insera distractorii pentru a verifica atenția și gradul de 
stăpânire a informațiilor.  

Kahoot: Este ca un test fulger, un joc atractiv în care elevii sunt implicați și primesc imediat feedback 
și punctaj. Aceste teste pot fi construite de profesori, dar și de elevi. 

Wordwall: Se oferă mai multe tipuri de activități pentru evaluare. Sunt și programe de animație pe 
care le pot utiliza elevii. 

Se pot utiliza instrumentele Vocaroo și Voice Spice pentru a evalua discursul oral al elevului la 
distanță. Temele realizate de elevi pot fi predate online, pot fi observate și de alți elevi din clasă, iar 
feedbackul poate fi dat imediat. 

Beneficiile utilizării computerelor în procesul de evaluare sunt: notarea rapidă a unor răspunsuri; 
observarea răspunsurilor, progresului elevilor; lucrările rămân pe platformă, iar elevii primesc feedback 
imediat. 
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Evaluarea online poate fi realizată în clasă, acasă sau în orice loc, dacă există o conectare la internet 
și platformă de învățare. Ea poate să conțină: teme scrise, prezentări-proiecte, portofolii, dezbateri online, 
discuții, filmulețe, quizuri și întrebări online, activități experiențiale, teme colaborative, examene... 

Evaluarea online este o soluție rapidă, atractivă care prinde din ce în ce mai mult teren, deoarece 
tehnica pune stăpânire pe activitatea noastră de zi cu zi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Emanuela Ilie , ,,Didactica literaturii române”, Collegium, Editura Polirom, 2008. 
*Philippe Jonnaert, Moussadak Ettayebi, Rosette Defise ,,Curriculum și competențe - Un cadru 

operațional, ASCR, Cluj-Napoca, 2010. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII ON-LINE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 
SAFTOIU ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALA VADU PASII, JUDETUL BUZAU 
SECTIUNEA INVATAMANT GIMNAZIAL 
DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICA 

 
 Dealungul timpului activitatea didactică a suferit modificări permanente. Datorită acestui lucru, atat 

noi, cadrele didactice cât și elevii /studenții a trebuit să ne adaptăm continuu vremurilor și situațiilor de 
față. Activităţile de predare-învăţare-evaluare s-au mutat la elev sau la profesor acasă în sistem on-line.  

 Este importantă evaluarea on-line deoarece se poate asigura în permanență feed-back-ul între elev și 
profesor. Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea.  

 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.  

 Metoda computerizată aplicată procesului de predare învăţare, 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. 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.  

 Pătrunderea calculatorului electronic în universul didacticii contemporane a determinat apariţia unei 
noi tehnologii de predare-învăţare aplicabilă tuturor disciplinelor de studiu, reunită sub titulatura de 
“instruire asistată de calculator” Tendinţa procesului educaţional este realizarea instruirii oriunde, oricând, 
adaptabilă la necesităţile instruiţilor.  

 Pentru realizarea învățământului online este necesară achizitionarea (procurarea) unor echipamente 
specifice acestei activități precum: laptop-uri, tablete chiar si telefoane cu un display mai generos, toate 
acestea depinzand de o sursa buna de internet si energie electrică. 

 Lecţia on-line s-a schimbat total faţă de prelegerea clasică, profesorul nu mai este în centrul atenţiei, 
ci elevul. De ce elevul? Pentru că o lecţie on-line trebuie să fie atractivă, concentrată, dinamică, ofertantă, 
pentru a atrage elevii. Inevitabil avem si asistenţă, uneori permanentă, în persoana părintelui. 

 Metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat este una dintre metodele care se pretează la evaluarea on-line. 
Se poate aplica frontal şi pe grupe de elevi, având ca obiectiv principal conştientizarea elevilor referitor la 
propria activitate de învăţare.Cadrul didactic explică metoda, după care pe tabla Jamboard din Google 
Classroom poate realiza sub forma a trei coloane o sinteză a lecţiei pentru a obţine un feed-back. 

Exemplu: Lecţia “Alimente de origine minerală” la clasa a V-a 
 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
Alimentele de origine vegetală 
sunt apa și sarea. 
Apa este un compus chimic. 
(H2O) 
Sarea este utilizată la prepararea 
alimentelor și la conservarea 
alimentelor. 
 

De unde se captează apa? 
Ce înseamnă că apa este 
potabilă? 
Ce înseamnă că apa este 
înmagazinată în depozite? 
Sub numele generic de “sare de 
bucătărie “ ce se găseste? 

Apa este captată din mări, fluvii, 
oceane. 
Pentru a putea considera apa 
potabilă aceasta trebuie să fie 
incoloră (fără culoare), inodoră 
(fără miros), insipidă (fără gust) 
și lipsită de microorganisme care 
pot provoca probleme digestive. 
Sarea poate fi : fina, gronjoasa, 
de mare, celtica, de Himalaya. 
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 Printre avantajele metodei de poate enumera activizarea întregii clase, se poate sintetiza lecţia, elevul 

este îndrumat să caute şi să solicite informaţii.Dezavantajele acesteia constau în faptul că nu se poate folosi 
la toate lecţiile, consumă mult timp, iar profesorul trebuie să gestioneze bine timpul şi informaţiile pentru 
a atinge obiectivele evaluării. 

 O altă metodă de evaluare care poate fi utilă în activitatea on-line este Portofoliul. Acesta poate fi 
realizat individual sau pe grupe de 2 elevi, Aceasta activizează elevii să caute informaţii, să le ordoneze, să 
folosească mai multe surse. Dacă sunt doi elevi aceştia vor învăţa şi se vor susţine reciproc. Printre 
dezavantaje se pot enumera: lipsa cuantificării contribuţiei fiecăruia dintre elevi la elaborarea portofoliului, 
prezentarea poate necesita mult timp.  

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu în care 
evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

 În concluzie putem spune că nu există o metodă absolută.Fiecare are plusuri şi minusuri. Esenţial 
este ca evaluarea să stimuleze elevii în scopul unei învăţări în spirit antreprenorial, informațiile acumulate 
să fie reținute pe o perioadă lungă de timp și elevul să nu mai fie obligat să învețe mecanic pentru obtinerea 
unei note mari. 

 Atât noi, cadrele didactice cât și preșcolarii, școlarii și studenții ne putem considera o generație 
norocoasă deoarece școala online a putut fi folosită ca o alternativă a învățământului convențional datorită 
nivelului avansat al tehnologiei și a capacitătii fiecăruia de a o folosii corespunzător. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea06.pdf 
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
*Pânişoară, I., O., Comuncarea eficientă.Metode de interacţiune eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 

2003. 
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EVALUARE ÎN ON-LINE LA GRĂDINIŢĂ 

 
PROF. ÎNVĂŢ. PREŞCOLAR  

SĂLIŞTE MIHAELA & DRAGOMIRESCU EMILIA, 
 G.P.P. NORD 2 RM. VÂLCEA 

 
Ca parte integrantă a procesului instructiv educativ, evaluarea educaţională reflectă eficacitatea şi 

eficienţa demersurilor didactice, asigurând cunoaşterea, reglarea şi optimizarea procesului de educaţional. 
Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă, cum se dezvoltă copiii, 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. 

Specificul evaluării la vârstele timpurii nu este de a acumula anumite date, ci de a prerfecţiona 
procesul educativ. Principalele funcţii ale evaluării la vârstele timpurii se referă la 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 
întregii grupe sau copiilor aparte; descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza 
lor să se elaboreze un program de intervenție/recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual). 

Cerința actuală de centrare a procesului educaţional asupra copilului de vârstă timpurie presupune 
abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale şi urmărește cuprinderea tuturor aspectelor 
importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale. 

Activitatea educativă în grădiniță este complexă și solicită forme de monitorizare și evaluare variate, 
multiple, adaptate la particularitățile individuale și de vârstă ale copiilor. Obiectivele procesului de 
monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului se referă la susţinerea tuturor copiilor pe tot parcursul 
etapelor de dezvoltare a acestora şi propunerea unor metodologii pedagogice diverse, în funcţie de 
individualitatea copiilor pentru reuşita lor şi la adoptarea unor măsuri de intervenţie precoce în situaţiile de 
risc pentru dezvoltarea la maxim a potenţialului copiilor (atât individual, cât si la nivelul grupului) ca 
rezultat al analizei dinamicii dezvoltării copilului.  

Principalele metode utilizate în evaluare la vârstele timpurii sunt: observația sistematică, conversația, 
proba practica, portofoliul, probe de evaluare a dezvoltării etc. Dintre metodele alternative se pot utiliza: 
discuțiile individuale cu copiii, autoevaluarea, apecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, jocuri 
evaluative, lucrări practice, etc.  

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 la distanţă. 

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, 
angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la 
distanță, fie cӑ folosim Platforma Kinderpedia pentru fișele de lucru, Platforma zoom pentru ședințele 
cu părinţii, 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. 

Bineînţeles că ne-am familiarizat cu aplicaţii precum Wordwall (pentru a crea jocuri interactive, 
activităţi interactive), am creat puzzle cu ajutorul Jigsaw pentru a suplini lipsa cooperării şi interacţiunii din 
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clasă când realizau împreună un astfel de joc şi am reuşit să folosim Filmigo pentru a prezenta informaţiile 
în mod atractiv pentru preşcolari. 

Nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. Scriem știință de dragul promovărilor, cu 
excepțiile de rigoare, dar când grădiniţa nu mai e la fel, realizăm că nu s-a gândit nimeni la planurile de 
continuitate a procesului educațional. Şi facem evaluare pentru continuitate, pentru a avea un scop, pentru 
a nu ne izola de educaţie şi tot ceea ce înseamnă ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Stan, L. (2016) Educația timpurie: probleme și soluții. Iași: Ed. Polirom. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF: SAND MARIA, ȘC. GINM. IERNUT 

 
 Învățământul online este noua ”normalitate” a învățământului românesc și nu numai. În condițiile 

date, în absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, suntem nevoiți să trecem printr-
un proces de adaptare, cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi un proces educațional de predare-învățare-
evaluare. Cu toți ne-am mutat activitatea în modul online și am accesat aplicații care facilitează învățarea 
la distanță și continuăm împreună să oferim aceeași calitate în educație, atât în procesul predării, cât și al 
evaluării.  

 Tehnologia, deși nu poate substitui comunicarea față în față, asigură o comunicare ”elegantă”. Este 
o provocare pentru mine și pentru elevi accesarea diferitelor forme tehnologice de a comunica.  

 Dintre multele platforme apărute pentru a ușura munca în procesul educațional, platforma ASQ este 
foarte ușor de utilizat. Platforma permite profesorului crearea de materiale de evaluare sau poate folosi 
materialele existente. Testele au întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe vartiante de răspuns, sau 
nu, feedback-ul fiind imediat, elevii pot afla dacă la un test au răspuns corect sau nu. Măiestria profesorului 
este în alege cu grijă disturbatorii. Ce este de menționat e fapul că elevii pot fi monitorizati. Timpul petrecut 
pentru rezolvarea testului este semnalat de un beculeț verde, iar profesorul stie de cât timp a avut nevoie 
elevul pentru rezolvare lui. 

 Tebuie avut grijă să nu înlocuim o foaie A4 cu un document electronic. Tehnologia trebuie folosită 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.  

 Pentru probele orale se poate folosi fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau 
pur și simplu camerele web în grupuirile de pe Zoom, în care evaluatorul poate expune raspunsurile la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

Expun mai jos câteva metode de evaluare pe care le consider eficiente în evaluarea online. 
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 
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 
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– Un număr de minim 3 răspunsuri/întrebare 
– Foarte uşor de automatizat şi de procesat 
 Însă, instrumentele cele mai bune sunt cele pe care le cunoaștem îndeaproape și pe care le folosim. 

Fiecare își alege ceea ce i se potriveste, atât evaluatorului, cât și celui evaluat. Implicarea este cea esențială 
și trebuie să creeze o interacțiune umană semnificativă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Metode de testare on-line, Mihaela Brut ( 2005/2006) 
• www.google.ro 

1196

http://www.google.ro/


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR: ȘANDRU NICOLETA DENISA 
 GRADINITA PN SATU MIC, COM. ȘILINDIA, JUD 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: 
e) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice; 
f) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 
g) să editeze fotografii și materiale video; 
h) 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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ASPECTE ALE EVALUĂRII ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 
PROFESOR ADRIANA SANDU 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 119, SECTOR 4, BUCURESTI 
 
Evaluarea implică o mare responsabilitate din partea dascălilor. E foarte important în această perioadă 

pur și simplu să acceptăm că e o situație diferită și de aici să creștem, să găsim soluții ca să rezolvăm aceste 
probleme care să ne ajute să mergem mai departe.  

Eficiența există acolo unde conștiința e activată. Astfel, procesul de evaluare presupune verificarea, 
măsurarea și notarea produselor activității elevilor. Bineînțeles că există metode tradiționale (în ceea ce 
privește aplicarea probelor orale, scrise sau practice), dar și metode complementare (moderne) precum 
observarea sistematică, referatul sau eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, toate acestea realizându-
se, mai nou, cu ajutorul calculatorului. Astfel, se va apela, cu siguranță, la resurse video educaționale, 
materiale descriptive pentru aprofundarea temelor, activități practice individuale, căutând sugestii de 
activități la clasă, teste de verificare a cunoștințelor, precum și link-uri către resurse suplimentare, pentru a 
avea o experiență de învățare cât mai plăcută. Evaluarea se poate face la finalul fiecărui subcapitol, printr-
un chestionar cu răspuns multiplu, printr-un test de cunoștințe sau printr-un scurt eseu descriptiv. Prin 
intermediul calculatorului, evaluarea este realizată rapid, elevul evaluat primind nota în cel mai scurt timp. 
Pentru învățare, conținutul online dar și filmulețele educative pot fi îndeajuns pentru a oferi celui evaluat 
șansa de a se pregăti.  

Pentru probele orale putem folosi cu succes comunicarea video-audio, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de pe diverse aplicații și platforme educaționale, în care elevul evaluat 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. Putem 
utiliza clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă ne referim la proiecte aplicate 
(modele, schițe), elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta online.  

În cadrul evaluării online, putem vorbi despre crearea fișelor de lucru interactive, editarea PDF-urilor 
online, utilizarea unei platforme, digitalizarea materialelor de predare pentru lucrul online, scanarea unei 
fișe de lucru pentru utilizarea online, utilizarea manualului școlar digital, modalități de transmitere și 
corectare a fișelor de lucru, crearea fișelor digitale utilizând diverse aplicații, inserarea de conținut media 
în fișele digitale, transmiterea fișelor de lucru care pot fi completate direct în e-mail. 

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o serie de posibilități de evaluare, uneori tehnica 
fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 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. SANDU CIPRIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6 ,,IACOB MUREȘIANU”, BRAȘOV  
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități:  
- crearea unui test; 
- vizualizarea rapoartelor; 
- conține clase create sau importate de pe Classroom. 
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. 

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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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. 
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 TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

 
 CADRU DIDACTIC: SANDU MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,AL. VLAHUȚĂ’’PODU TURCULUI, JUD.BACĂU 
 
NUME………………………........ 
PRENUME……………………….  
 
 Data ……………………… 
 Nota……………………….. 
 
Atenție! 
Timp de lucru: 30min 
Se acordă un punct din oficiu.  
1. Citește cu atentie afirmațiile de mai jos. Daca apreciezi ca afirmația este adevărată, încercuiește 

litera A, dacă crezi că este falsă, încercuiește litera F. 
a.Simbolismul a apărut în Franța, ca reacție împotriva Romantismului, Naturalismului și 

Parnasianismului. A F 
b. Numele curentului este împrumutat din limba germană. A F 
c. Celebrul manifest ‘Le simbolisme’, publicat în 1886, aparține lui Jean Moreas. A F 
2. Uneste prin săgeți trăsăturile poeziei simboliste cu definițiile lor 
 
a.Sinestezie 1. arta preparării și întrebuințării culorilor 
b.Sugestia 2. modalitate simbolistă prin care se percepe lumea la nivel auditiv 
c.Muzicalitatea 3. îmbinarea imaginilor vizuale cu cele olfactive, motorii 
d.Cromatica 4. ‘a numi un obiect înseamnă a suprima trei sferturi din plăcerea oferită de un poem’S. 

Mallarme 
Incercuiește răspunsul corect : 
 3. Afirmația’ simbolismul s-a născut în mediile nesănătoase, în mahalalele zdrobite de ploi’, 

aparține lui: 
a. P. Verlaine 
b. St. Mallarme 
c. G. Călinescu 
4. In România, Simbolismul a apărut sub auspiciile revistei’Literatorul’, revista a cărei baze au 

fost puse de teoreticianul simbolist: 
a. Bacovia 
b. Mallarme 
c. Macedonski 
d. J. Moreas 
5. Alege substantivele care nu se potrivesc în următoarea secvență: 
a. Ambiguitate 
b. Sinestezie 
c. Sugestie 
d. Inovatii prozodice 
e. Renașterea naturii  
f. Muzicalitate 
g. Contemplația 
h. Alienarea ființei 
6. Eul liric nu este cuprins de una din stările enumerate. Identific-o: 
a. Plictis 
b. Solitudine 
c. Spaimă 
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d. Spleen 
e. Reverie 
f. Nevroza 
g. Angoasă 
Completează următoarele afirmații: 
7. Reprezentanții Simbolismului sunt : 
a……………………….……………  
 b………………………………,  
c……………………………… 
d………………………………. 
8. Temele fundamentale ale poeziei simboliste sunt ……………………………..……  
a…………………………………………………………………………………………………………… 
b………………………………………………………………………………………………… 
c………………………………………………………………………………………………… 
d………………………………………………………………………………………………… 
9. Alcătuiește un mini-eseu DE MINIM 20 DE RÂNDURI, în care să comentezi următorul citat, 

făcând referire la trăsăturile poeziei simboliste.  
"Aici sunt eu/Un solitar, /Ce-a râs amar /Si-a plâns mereu.’ 
(,Epitaf’, George Bacovia) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
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Barem de corectare 
 
Cerinta  
Punctajul oferit pentru răspunsul corect Punctajul primit în urma rezolvării cerinței 
 
1.a. 0.5p  
1.b. 0.5p  
1.c. 0.5p 
2. O, 25p 
 O, 25p 
 O, 25p 
 O, 25p 
3. 0, 5p  
4. 0.5p  
5. 0, 5p 
6. 0, 5p  
7. O, 25p 
 O, 25p 
 O, 25p 
 O, 25p 
8. O, 25p 
 O, 25p 
 O, 25p 
 O, 25p 
9. 0, 5p 
1p-redactare 
1p-oficiu Total: 10 puncte 
 
Profesor: Sandu Mihaela 
Clasa : a X-a 
Nr ore: 5h/ sapt 
 
PROIECT DIDACTIC 
Titlul lectiei: Simbolismul 
Tipul lectiei: lecție de verificare și apreciere a rezultatelor prin proba scrisă. 
Conținuturi: 
Simbolismul european-apariție, principii, reprezentanți, arte poetice; 
Simbolismul românesc-etape, reprezentanți; 
Natura la simboliști; 
Structura și semnificatii, motive simboliste, studiu prozodic; 
Competențe specifice: 
2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte 

literare, nonliterare sau în alte arte 
2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură 
4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii 
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la începutul 

secolului al XX-lea 
3.3. Identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală 
Obiective urmărite prin proba de evaluare: 
O1-să utilizeze corect terminologia, operând cu noile concepte operaționale în comunicarea scrisa si 

orala(toti itemii) 
02-să identifice particularitățile de artă poetică: muzica, cromatica, olfactivul( itemii 2, 5) 
03-să ilustreze fiecare tema a creatiei simboliste(8) 
04- să ilustreze specificul poeziei (toți itemii) 
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05- să specifice starile eului (melancolie, tristețe, solitudine, spleen, angoasă)(6) 
O6- să aplice informatiile dobândite pe un text la prima vedere(9) 
Resurse materiale: fișe cu teste de evaluare sumativă. 
Desfășurarea activității: 
Moment organizatoric, captarea atenției.Se distribuie fișele de evaluare, elevii primesc indicații 

privind forma de rezolvare a testului. După expirarea timpului de lucru, elevii vor afla răspunsurile corecte. 
După corectarea lucrărilor, se va realiza urmatoarea statistică: media clasei, -%note minime, %note 
maxime. 

 
MATRICE DE EVALUARE 
  
Profesor: Sandu Mihaela 
Obiectul: Limba și literatura română 
Subiectul: Simbolismul 
Categoria de lecție: Evaluare scrisă. 
Obiectivul fundamental: evaluarea obiectivă și aprecierea rezultatelor. 
 

Instrumente de 
 evaluare 

 Obiective ale 
unitații tematice de  
predare – învățare 

Evaluare 
scrisă 

Evaluare 
orală 

Lucrare 
de 
laborator 

Tema 
ptr. 
acasă 

Activitatea 
la clasă 

Elaborarea 
de 
referate 

Auto- 
evaluare 

Nota 
finală 

1. utilizarea corectă a 
terminologiei, operand cu 
noile concepte 
operaționale în 
comunicarea scrisă(toți 
itemii) 
 

+ - - - - - -  

2. Identificarea 
particularităților 
simbolismului 

+ - - - - - -  

3. Ilustrarea 
modalităților de 
investigare 

+ - - - - - -  

4. Aplicarea informațiilor 
dobândite 

+ - - - - - -  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR SANDU ROXANA 

 
 În secolul XXI, pentru ca elevii să fie capabili să rezolve cu succes sarcini în mediul lor de viaţă, 

şcoala trebuie să le furnizeze mai mult decât deprinderile şi capacităţile de bază. Trebuie să le dezvolte 
competenţe specifice secolului în care trăiesc, cum ar fi: gândire critică, rezolvare de probleme, colaborare, 
folosirea tehnologiei, autonomie în învăţare şi comunicare. 

 Acest lucru îl facem încă de la nivel prescolar, puterea tehnologiei informaţiei vine să stimuleze 
imaginaţia copiilor şi să le faciliteze transferul achiziţiilor învăţării în viaţa de zi cu zi. Cadrele didactice 
devin mai mult decât simpli instructori, ei facilitează procesul de învăţare, proiectează, implementează și 
evaluează activitatile pe care le susţin, realizând designul instruirii.  

 În prezent, cadrele didactice din învățământul preșcolar utilizează la grupă, în procesul de predare, 
tot mai des tehnologia, astfel că, videoproiectorul, calculatorul, tableta sau telefonul mobil și Internetul nu 
mai reprezintă pentru mulți dintre ei elemente de noutate. Cu toate acestea, tehnologia se folosește mai 
puțin atunci când vine vorba despre evaluare sau autoevaluare.  

 Ioan Nicola vorbea încă din 1980 despre posibilitatea 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”. „Mașinile” despre care se vorbea, cu patru decenii în 
urmă, sunt astăzi la îndemâna tuturor - computere, tablete, telefoane, conectate sau nu la Internet, iar 
evaluarea cu sprijinul acestor tehnologii reprezintă direcția de modernizare spre care se îndreaptă 
învățământul.  

 În continuare prezint câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea 
învățării/evaluarii on-line și în susținerea grădiniței de acasă. 

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 litera lipsă 
etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material de 
evaluare pe platforma LearningApps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura feedback-ul) 

 
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. 

KAHOOT- Este un instrument online pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) copiilor care accesează testul într-
un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri 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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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, 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. 
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INDICATORI PENTRU EVALUAREA APTITUDINILOR  

 
PROF. INV. PRIMAR SANDULACHE DANIELA-MARIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI DRAGAN“, BACAU, JUD. BACAU 
 
Aptitudinile sunt constituite dintr-un ansamblu de însuşiri psihice şi fizice, relativ stabile, care permit 

obţinerea unor performanţe în unul sau în mai multe domenii de activitate. Aptitudinea ne oferă măsura 
gradului de organizare a sistemului personalităţii sub aspect adaptativ-instrumental concret. Prin 
ea se află răspunsul la întrebarea: „ce poate şi ce face efectiv un anumit individ în cadrul activităţii pe 
care o desfăşoară ?" şi se leagă întotdeauna de performanţă şi eficienţă, în dublul său înţeles: cantitativ şi 
calitativ.(P.Golu, 2007, p. 803-804) 

 Latura cantitativă a performanței poate fi evaluată prin indicatori precum: volumul/ timpul necesar 
rezolvării sarcinilor, volumul/ timpul necesar „produselor finite” obținute, intensitatea efortului depus. 
Pentru evaluarea laturii calitative, indicatorii sunt: gradul de dificultate și complexitate a sarcinii rezolvate, 
noutatea și originalitatea, valoarea produsului final, procedeul utilizat, diversitatea modală a sarcinilor 
accesibile rezolvării. 

În sens larg, aptitudinea exprimă potențialul adaptativ general al individului uman potrivit căruia 
individual reușește să facă față mai mult sau mai puțin solicitărilor externe și să își satisfacă în același timp 
stările de necesitate. Din acest punct de vedere, aptitudinea este o componentă inalienabilă a oricărei 
structuri normale de personalitate.  

 În sens restrâns, termenul de aptitudine este aplicabil numai omului şi el desemnează un asemenea 
potenţial instrumental-adaptativ care permite celui ce-l posedă realizarea, într-unul sau în mai 
multe domenii de activitate recunoscute social, a unor performanţe superioare mediei comune. 

Mihai Golu realizează schema structurală a unei aptitudini care cuprinde, în principiu, următoarele 
verigi: veriga informațională ( ansamblul reprezentărilor, cunoștințelor, ideilor, interpretărilor despre 
domeniul obiectiv al activității); veriga procesual-operatorie, ca sistem închegat de operatori şi condiţii 
logice care se aplică elementelor informaţionale pentru realizarea modelului intern al produsului 
ce se propune a fi obţinut; veriga executivă (acţiuni şi procedee mentale şi motorii de punere în aplicare 
şi de finalizare a produsului; veriga dinamogenă și de autoîntărire( reprezentată de motivație și 
afectivitate); veriga de reglare ( selectarea și orientarea valorică).  

După sfera de solicitare și implicare în cadrul activității, aptitudinile pot fi:  
a)generale (socio-motorii și intelectuale), constituind “repertoriul instrumental-adaptativ bazal al 

oricărui individ, care asigură o relaţionare şi o adaptare cât de cât satisfăcătoare în condiţiile variabile ale 
mediului.”(P.Golu, p.806);  

b) speciale, fiind considerate structuri instrumentale ale personalităţii, care asigură obţinerea unor 
performanţe deasupra mediei în anumite sfere particulare de activitate profesională(artistice, 
științifice, tehnice, sportive, manageriale etc.). 

 După gradul de complexitate, aptitudinile sunt: simple( au la bază un singur tip de fenomen psihic 
sau un singur fel de operaţii; operează omogen, influenţând un singur aspect al activităţii) și complexe (sunt 
sisteme organizate şi ierarhizate de aptitudini simple).  

Cea mai complexă și mai des utilizată este taxonomia aptitudinilor după E.A. Fleishman, clasificând 
aptitudinile astfel: aptitudini cognitive, aptitudini psihomotorii, aptitudini fizice, aptitudini senzoriale/ 
perceptual, aptitudini sociale / interpersonal. 

 Iată câteva exemple de aptitudini cognitive: (http://www.scribd.com/doc) 
• Aptitudini verbale 
- înţelegerea verbală - capacitatea de a înţelege informaţii şi idei prezentate oral sau scris; 
- înţelegerea limbajului scris- abilitatea de a citi şi de a înţelege informaţii şi idei 
prezentate în scris; 
 exprimarea orală - abilitatea de a comunica verbal informaţii şi idei astfel încât persoana 
să se facă înţeleasă de ceilalţi; 
- exprimarea în scris - abilitatea de a comunica în scris informaţii şi idei; 
• Aptitudini de elaborare a ideilor şi abilităţile de raţionament 
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- fluenţa ideilor- abilitatea de a veni cu un număr de idei despre o temă/ situație dată; 
- originalitatea- abilitatea de a găsi idei neobișnuite sau inteligente, sau de a rezolva o situație în 

mod creativ; 
- receptivitatea și sensibilitatea la problem;  
- raţionamentul deductiv- capacitatea de a aplica reguli generale, la cazuri specifice pentru a 

ajunge la răspunsuri logice;  
- raţionamentul inductiv - abilitatea de a combina informaţii separate sau răspunsuri 

specifice la probleme, pentru a forma reguli generale sau concluzii. Include oferirea unei 
explicaţii logice a motivului pentru care o serie de evenimente apparent nerelaţionate apar 
împreună),  

- ordonarea informaţiilor - capacitatea de a urma corect o regulă dată sau un set de reguli 
pentru a aranja lucruri sau acţiuni într- o anumită ordine; lucrurile sau acţiunile pot include 
numere, litere, cuvinte, imagini, proceduri, propoziţii şi operaţii matematice sau logice,  

- flexibilitate categorială- abilitatea de a produce mai multe reguli, astfel încât fiecare 
regulă arată cum este grupat un set de obiecte într-o manieră diferită; 

• Abilităţi cantitative 
- raţionamentul matematic - abilitatea de a înţelege şi organiza o problemă şi apoi de a 

selecta o metodă matematică sau o formulă pentru a o rezolva; 
- raţionament numeric - capacitatea de a aduna, scădea, multiplica sau împărţi;  
• Memoria 
- memorizarea - abilitatea de a-ţi reaminti informaţii ca numere, cuvinte, desene şi 

proceduri; 
• Abilităţi perceptive 
-  viteza de cuprindere - abilitatea de a descoperi înţelesul unor informaţii care par să 

nu aibă sens sau organizare;  
- flexibilitatea cuprinderii - abilitatea de a identifica sau detecta o structură cunoscută (o figură, un 

obiect, un cuvânt sau un sunet) care este ascunsă într-un material distractor; 
- viteza perceptivă - abilitatea de a compara rapid litere, numere, obiecte, desene sau structuri.  
• Abilitatea spaţială 
- organizarea spațială - abilitatea de a te descurca într-un spaţiu nou şi de a identifica 

obiectele pe care le poţi utiliza ca repere;  
- vizualizare – abilitatea de a imagina cum va arăta un obiect după ce îi va fi schimbată poziţia sau 

sunt rearanjate şi mutate părţi ale sale; 
• Atenţia 
- atenţia selectivă - abilitatea de se concentra şi de a nu fi distras în timpul realizării unei sarcini de-

a lungul unei perioade de timp; 
- dozarea timpului - abilitatea de a trece de la o activitate la alta sau de a utiliza două sau 

mai multe surse de informaţii în acelaşi timp, ca vorbire, sunet, atingere sau alte surse. 
Principalele tipuri de teste prin care se evaluează aptitudinile sunt:  
Testele psihologice de aptitudini au întotdeauna un scop precis, bine definit, urmărindu-se evaluarea 

unei anumite dimensiuni psihice (de exemplu, testele de inteligenţă, testele de atenţie, testele de memorie, 
testele de gândire creativă). În viața zilnică, pentru evaluarea aptitudinilor unei persoane ne orientăm, 
empiric, după performanţele înregistrate (eficiența, randamentul, succesul în activitate), însă în 
psihodiagnoza aptitudinilor, evaluarea rezultatelor la testele de aptitudini se face în funcție criteriile 
principale- corectitudinea şi rapiditatea. Din acest punct de vedere, A.Stan clasifică testele de aptitudini în 
două categorii: testele de rapiditate și testele de nivel. (Stan, A, 2002, p. 213) 

 În numărul mare de teste psihologice de evaluare a aptitudinilor, următoarele categorii de teste sunt 
de o importanță deosebită: 

- testele de aptitudini cognitive (intelectuale): testele și scalele de inteligență; 
- testele de aptitudini verbale – cuprind probe diverse: probe de vocabular, definirea cuvintelor; 

stabilirea de asemănări şi deosebiri între perechi de cuvinte; găsirea de sinonime şi omonime pentru o serie 
de cuvinte; construcţia unor fraze cu ajutorul unor cuvinte date (subiectul trebuie să construiască fraze care 
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să includă cuvintele prezentate ca stimuli de către examinator); completarea lacunelor dintr-o frază; 
interpretarea unor proverbe; 

- testele de aptitudini numerice (matematice);  
- testele de aptitudini mnezice – include probe care testează capacitatea subiectului de memorare, 

păstrare şi reactualizare a informaţiilor: listă de cuvinte/ perechi de cuvinte / propoziţii şi fraze; serii de 
cifre; serii de cuvinte şi cifre; imagini reprezentand diferite obiecte, acţiuni;  

-  testele de atenţie – probe care estimează capacitatea de concentrare pe o sarcină, după parametri 
precum: concentrarea, distributivitatea și volumul atenției; 

- testele de aptitudini senzoriale, perceptive şi spaţiale- include probe de tipul: labirinte ; completare 
de imagini; aranjare de imagini; asamblarea de obiecte; 

- testele de creativitate - urmăresc evaluarea abilităţilor creative după o serie de indicatori, cum ar 
fi: fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea şi elaborarea răspunsurilor; 

- testele de aptitudini psihomotorii – evaluează capacităţile de coordonare motrică, timpul de reacţie 
la stimuli, dexteritatea manuală, rapiditatea de mişcare a membrelor, pragurile senzoriale, sensibilitatea la 
durere, capacitatea de diferenţiere tactilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Golu, Mihai, Fundamentele psihologiei, vol I, ediția a V-a, București, Editura Fundației România 

de mâine, 2007, p. 803-804 
2. Mihai Golu, Fundamentele Psihologiei, Editura Fundației România de mâine, București, 2007, p. 

810 
3. Stan, A. Testul psihologic, evoluţie, construcţie, aplicaţii. Iaşi: Editura Polirom, 2002, p. 213 
4. http://www.scribd.com/doc - Psihodiagnoza-aptitudinilor și inteligenței 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR SÁNTA SALOMÉ-IBOLYA,  

ȘCOALA PRIMARA NR. 1 PALEU – G.P.N. NR. 1 PALEU  
 
Evaluarea reprezimtă o componenţă 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. 
Desenele copiilor se pot clasifica în mai multe categorii: desenele copiilor din grupa mică, mare, 

preşcolară sau gimnazială. Prin desenele pe care le efectuează copiii de vârstă 5-7 ani, dovedesc o mai mare 
precizie în redarea anumitor elemente sau chiar a întregii imagini. Componenţa vizuală e mai activă în 
cadrul spiritului de observaţie decât la grupele mai mici. 

Cum se reflectă în desenele copiilor nivelul lor de dezvoltare intelectuală? 
Cum funcţionează testul Goodenough, cea mai simplă metodă pentru a testa inteligenţa unui copil? 

Introdus în domeniul psihologiei de germanul William Stern, la începutul secolului XX, testul IQ a fost 
conceput iniţial pentru a selecta copiii, care aveau nevoi educaţionale speciale din cauza unui nivel de 
inteligenţă mai mic decât medie. Cu timpul, astfel de teste au fost concepute de mulţi alţi specialişti, parte 
dintre ele fiind asimilate în sistemul educaţional autohton. 

Astfel de teste pot fi realizate acasă şi de părinţi sau în activităţile online.Trebuie să conştientizăm 
faptul că rezultatul unui astfel de test va avea doar menirea de a ne ajuta să vedem unde mai trebuie lucrat, 
unde trebuie intervenit pentru a înlătura lacunele copilului şi dacă este cazul să organizăm activităţi 
remediale.Testul Goodenough sau testul „omuleţul” este una dintre cele mai reprezentative modalităţi cu 
ajutorul căreia puteţi evalua nivelul de inteligenţă al copilului, iar ceea ce este cel mai important este că 
totul se poate face în joacă, fără să-l forţaţi să răspundă la întrebări dificile şi sâcâitoare.  

Acest test se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 13 ani.Testul omuleţul este descris drept 
“o probă, elaborată de Florence Goodenough, care permite, pe lângă investigarea personalităţii şi evaluarea 
primară a nivelului de inteligenţă pe intervalul de vârstă între 3 şi 13 ani. Aplicarea probei se poate face 
individual sau colectiv, caz în care se va evita copierea”. 

În ce constă testul acasă, într-un moment de relaxare, fără să precizăm că este vorba despre o testare 
sau o probă, rugăm copilul să deseneze pe o coală albă de hârtie un om. Pentru că rezultatul să fie cât mai 
aproape de realitate, este recomandat ca adultul, care realizează testul, să nu ofere nicio informaţie în plus 
copilului. La orice întrebare a copilului să i se răspundă: “Fă cum vrei tu”.Pentru a evalua desenul copilului 
există două categorii de evaluare: Dacă în final, pe coala de hârtie, nu există un desen din care ne putem da 
seama, că este vorba despre un om, atunci copilului i se acordă 0 puncte. Dacă pe coala de hârtie putem 
identifica măcar formele geometrice, copilului i se acordă un punct.  

Dacă din desen putem identifica forma unui om, atunci evaluarea este mult mai complexă şi trebuie 
punctat fiecare detaliu în parte.  

Prezenţa capului – 1 punct, prezenţa picioarelor -1 punct, prezenţa braţelor, chiar dacă degetele nu 
sunt desenate – 1 punct, prezenţa trunchiului – 1 punct, proporţiile trunchiului (lungimea mai mare decât 
lăţimea trunchiului)-1 punct, prezenţa umerilor – 1 punct  

Braţele şi picioarele tangente la corp, braţe şi picioare ataşate la corp, dar incorect – 1 punct, Prezenţa 
gâtului -1 punct, conturul gâtului este reprezentat ca o linie continuă între trunchi şi cap- 1 punct, prezenţa 
ochilor - 1 punct, prezenţa nasului - 1 punct, prezenţa gurii – 1 punct  

Nasul şi gura reprezentate corect, prezenţa buzelor -1 punct, prezenţa nărilor -1 punct, prezenţa 
părului -1 punct, părul bine plasat, dar capul să nu fie văzut – 1 punct, prezenţa hainelor (nasturi) -1 punct, 
lipsa transparenţei şi prezenţa a două elemente de vestimentaţie -1 punct, desenul complet al veşmintelor -
1 punct (...) (Testul Goodenough) 

Cum se calculează IQ ? La număr de puncte adunat, corespunde o vârstă mintală (VM) astfel nr. de 
puncte 2 - VM este 3, la nr. de puncte 6, VM este 4, la nr. de puncte 10 – VM este 5, la nr. de puncte 14 – 
VM este 6, la nr. de puncte 18 – VM este 7, la nr. de puncte 22 – VM este 8, la nr. de puncte 26 – VM este 
9, la nr. de puncte 30 - VM este 10, la nr. de puncte 34 – VM este 11, la nr. de puncte 38 – VM este 12, la 
nr. de puncte 42- VM este 13, la nr. de puncte 46 – VM este 14, la nr. de puncte 50 – VM este 15.Valoarea 
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IQ se calculează conform formulei: IQ= VM/VCx100 Semnificaţia IQ, conform „Sinteze de 
Psihopedagogie specială”, este: 140 de puncte = inteligenţă extrem de ridicată  

120-139 = inteligenţă superioară 
110 – 119 = inteligenţă peste medie 
90-118 = inteligenţă medie (normală)  
80-90 = inteligenţă sub medie (...) 
Dezvoltarea personalităţii copilului are loc nu numai prin transmiterea centralizată a informaţiilor dar 

şi prin dezvoltarea şi modelarea deprinderilor şi trăsăturilor personale. În acelaşi timp trebuie precizat, că 
activitatea intelectuală nu poate fi separată de cea afectivă. Desenele preşcolarilor oferă posibilităţi multiple 
pentru studiul acestei relaţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Jennifer L. Jolly, Florence L. Goodenough: Portrait of a Psychologist, 2010 
2. Pantelimon Golu, Emil Verza, Mielu Zlate, Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR: SARB MARINELA LUCIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA, CRACIUNELU DE JOS, JUD. ALBA 
 
 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 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. 

 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. 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 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 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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EVALUARE ONLINE. METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII 

 
PROFESOR: SȂRGHIE RALUCA, 
CN DR. IOAN MEȘOTA, BRAȘOV 

 
Evaluarea online este o provocare pentru că practic trebuie să integram tehnologia în procesul de 

evaluare. Platforma care este utilizată la scară largă în școli este MEET și o putem folosi în felul următor: 
Google Classroom Meet video – pentru metoda de evaluare orală. Elevului i se pot pune întrebări din 

lecțiile predate sau se pot face prezentări pe un anumit topic. Avantajul acestei metode este că profesorul 
poate oferi feedback direct fiecărui elev, îi poate cere elevului să argumenteze răspunsul și îl poate ajuta 
totodată cu întrebări suplimentare. Dezavantajul acestei metode constă în dificultatea de a asculta 30 de 
elevi pe parcursul mai multor ore. Se pierde timp și ceilalti elevi, mai ales cei care au fost deja ascultați, iși 
pierd interesul.  

Google Classroom – pentru metoda de evaluare scrisă. Elevilor li se trimite o sarcină de lucru: de 
exemplu să scrie un eseu, să rezolve o fișă de lucru, să rezolve un test sau un chestionar, să facă un referat, 
să întocmească un proiect pe o temă dată. Avantajul acestei metode este că elevii au subiecte cu același 
grad de dificultate și pot fi testați din unitatea dorită în număr mai mare. In cazul eseului, potrivit pentru 
materiile umaniste, se încurajează creativitatea și îmbunătățirea vocabularului. Dezavantajul este că elevii 
pot fi ajutați de cineva sau, în cazul testelor, pot căuta informații pe internet ceea ce face dificilă o evaluare 
obiectivă.  

O soluție, pe care am aplicat-o eu, este ca fiecare elev să primească un subiect individual pe care 
trebuie să îl rezolve într-un anumit interval de timp iar apoi încărcat în platformă sau trimis profesorului. 
Marea problemă a acestei metode este că necesită extrem de mult timp din partea profesorului pentru 
întocmirea subiectelor individuale însă se pot obține rezultate concludente.  

Google Jamboard – poate fi folosit pentru a vizualiza răspunsuri scurte de la toți elevii într-un 
timp extrem de scurt.  

Google Forms – permite conceperea unor formulare sau chiar și teste. Elevii pot primi atȃt 
întrebări deschise, cȃt și întrebări cu mai multe variante de răspuns. Folosind funcția Quiz se poate 
oferi feedback prompt.  

Aplicații – Kahoot, quizizz, liveworksheets – sunt cele trei aplicații pe care le folosesc cel mai 
mult în timpul orelor mele. Aceste aplicații implică nu doar memorare ci și înțelegerea și abilitatea 
de a utiliza cunoștințe dobȃndite într-un mod distractiv. In cazul aplicației liveworksheets exercițiile 
se corecteaza automat și se pot redirecționa imediat după ce sunt rezolvate către profesor.  

Datorită contextului actual evaluarea online a devenit obligatorie în condițiile în care marea majoritate 
a profesorilor nu au experiența necesară în a evalua online. Insă tinerii care termină liceul, pe lȃngă un nivel 
corespunzător de cunoștințe, trebuie să dispună de o serie de calități în ceea ce privește comunicarea, 
creativitatea și luarea deciziilor. Din acest motiv consider că o evaluare obiectivă este absolut necesară.  
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PE URMELE LUI DE CE  
 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ON LINE 

 
PROFESOR INGINER, CECILIA SAVA,  

COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE BALS“ADJUD/VRANCEA 
 
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.  
De ce avem nevoie de evaluare? Facem evaluare doar pentru că trebuie? Pentru continuitate? 

Pentru a avea un scop?  
 
Răspunsurile la aceste întrebări se găsesc în 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 face (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? 
O mare parte din raspunsurile la aceste întrebări sunt descrise în materialele 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).  

Analizat în viziune sistemică, structura procesului de evaluare, cuprinde următoarele trei etape:  
1. 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. 

2. 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. 

3. 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 oricare din formele de evaluare: 
 Predictivă (iniţială), la începutul unei teme noi, a unui ciclu; 
 Formativă (continuă), la fiecare lecţie sau temă nouă; 
 Sumativa (finală), la sfârşitul unui ciclu, a unui capitol; 
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; 
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 Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului.
Educaţia online a devenit o necesitate odată cu panemia generată de boala COVID19. Drept urmare,

educația s-a schimbat dramatic, odată cu creșterea distinctivă a e-learning-ului, prin care predarea se 
desfășoară de la distanță și pe platformele digitale. 

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; 
 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. 
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. 

In loc de concluzii: 
Prin educația „la distanță” mai degrabă se poate orienta procesul de auto-învățare la elevi, se pot 

discuta consemne de lucru pentru acasă, se pot administra testări etc. decât să se realizeze predarea, în 
adevăratul sens al cuvântului, a unor cunoștințe inedite, de procesare sau aplicare a teoriei în raport cu 
practica etc. 

Suspendarea întâlnirilor față-în-față oferă posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze în 
mai mare măsură pe rezumativ, pe esențial, pe structuri sau integrări de cunoștințe, decât pe conținuturi și 
elemente periferice, exemplificări. 

În perioada actuală, 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… 
Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri o experimentează 
cu success. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, 
profesorii au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permită elevilor să îndeplinească standardele 
așteptate într-un mediu online. 
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EVALUAREA ONLINE 

 

EDUCATOARE SAVA GIANINA 

GRADINITA CU P.P. NR. 1 BRAILA 
 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ având rolul de reglare, 

optimizare şi eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

În cadrul activităţilor de evaluare se colectează, asamblează şi interpretează informaţii despre 

funcţionarea actuală dar şi evoluţia unui sistem (elev, unitate şcolară). 

Datorită importanţei evaluării, în ultima perioadă a crescut în popularitate evaluarea online. Evaluarea 

bazată pe folosirea calculatorului nu face să genereze exerciţii de rutină ci poate îmbogăţi experienţa 

copiilor. Există numeroase beneficii rezultate din folosirea instrumentelor online în procesul de evaluare: 

• Monitorizarea răspunsurilor elevilor; 

• Evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 

• Furnizarea unui feedback imediat. 

Provocarea pentru profesori este de a opta pentru platforme şi aplicaţii online care să îi ajute să 

primească informaţii cât mai corecte referitoare la starea şi evoluţia reală a elevilor. 

Pentru a se crea un mediu de învăţare cât mai aproape de o clasă reală dar şi pentru a se realiza o 

evaluare corectă se pot utiliza trei tipuri de resurse: 

• Resurse şi aplicaţii de învăţare pe care le poate crea profesorul sau resurse existente sub formă de 

prezentări, imagini care pot fi utilizate atât în timpul lecţiilor online dar şi ca teme de lucru pentru acasă - 

Kahoot, Quizzis, Digitaliada. 

• Platformă de interacţiune în timp real, cu video, text cu elevii- Zoom, Google Meet. 

• Aplicaţii sau platforme de colaborare online care facilitează schimbul de teme sau teste între 

profesori şi elevi şi înregistrează evidenţa acestora şi permite un feedback din partea profesorului- Google 

Classroom, Edmodo sau ClassDojo. 

Din păcate, aceste resurse şi aplicaţii se adresează învăţământului primar, gimnazial sau liceal dar 

există prea puţine resurse pentru învăţământul preşcolar. 

Pe perioada carantinei, activitatea preşcolarului a fost cea mai afectată dintre toate nivelurile de 

învăţământ fiind o adevărată provocare pentru unii părinţi care nu au avut suficiente informaţii care să le 

permită accesarea diferitelor platforme . 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, cadrele didactice sunt provocate să se adapteze rapid şi 

procesul de învăţământ să continue dincolo de şcoală cu instrumente online accesibile tuturor pentru a 

încuraja elevii să înveţe şi să lucreze independent. 
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UTILIZARE UNOR METODE NOVATOARE ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL / 

METODE ȘI TE HNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

 PROF. SAVA JENICA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE TITULESCU,, MEDGIDIA 

 
 În procesul de predare-învățare- evaluare, folosim o serie de metode clasice dar și metode moderne 

interactive cu care îi determinăm pe elevi să înțeleagă mai ușor informațiile transmise. 
 Pentru că, trăim într-o eră a tehnologiei și a evoluției, am adoptat tehnici și metode moderne noi de 

predare on-line, folosind platforme educaționale, unde avem posibilitatea de a creea clase virtuale, de a 
încărca teme, fișe de lucru, fișe de documentare, teste, filmulețe, prezentări power-point, pentru elevii 
nostri, dar și posibilitatea de a comunica ușor și rapid, de ai nota cu ușurință, iar elevii de a afla imediat 
punctajul obținut.În acest fel documentarea pe anumite teme este mult mai rapidă, cu o cantitate mare de 
informații, într-un timp scurt.Putem lucra direct pe hărți electronice, dar și completa testele în format 
electronic.Pe lângă toate acestea ne putem întâlni în videoconferințe pentru a dezbate tema. 

 Pentru că, am prezentat mai sus metodele și tehnicile de predare on-line, în continuare am să prezint 
câteva metode moderne interactive folosite în actul educational. 

1. METODA CIORCHINELUI 
Se scrie pe mijlocul tablei, pe o coală sau pe caiet un cuvânt sau o propoziţie-nucleu; 
Legaţi ideile sau sintagmele care vă vin în minte de cuvântul sau propoziţia-nucleu iniţială prin 

trasarea unor linii; 
Scrieţi toate ideile care vă vin în minte în legătură cu problema propusă până la epuizarea timpului 

alocat. 

 
 
2. CVINTETUL 
Primul vers reprezintă titlul care este de obicei un singur cuvânt şi este substantiv; 
Al doilea vers este format din două cuvinte-adjective; 
Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni-verbe, de obicei la gerunziu; 
Al patrulea vers este format din patru cuvinte şi exprimă sentimentele elevului faţă de problema în 

cauză; 
Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt sinonim cu titlul. 
• Exemplu de cvintet 
Tema:Relieful 
Bogat, diversificat 
Evoluând, formând, predominând 
Este un fragment al artei,  
• Scoarța. 
JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE  
• Se citeşte un text; 
• Fiecare elev alege din text un pasaj care l-a impresionat; 
• Pagina de caiet este împărţită în două coloane, în stânga notându-se pasajele alese, iar în dreapta 

reprezentându-le prin desen.  
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• Exemplu de jurnal cu dublă intrare 
• Tema:Relieful 
• Sarcini de lucru: 
• 1.Scrieţi trei enunţuri despre tema data. 
• 2. Reprezentaţi prin desen ce aţi scris la primul punct. 
• 1.Litosfera este invelişul de piatrӑ al Terrei .  
• 2.Partea exterioarӑ a litosferei se numeşte reliefosferӑ.  
• 3.Scoarţa terestrӑ se împarte în scoarţӑ continentalӑ şi scoarţӑ oceanicӑ. 

 
 
4. METODA PE STAŢIUNI  
• Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi; 
• Se stabilesc 3 staţiuni şi o staţiune de rezervă; 
• Fiecare staţiune primeşte o fişă de documentare, o fişă de lucru şi o fişă de autoevaluare; 
• După ce elevii din staţiunea numărul 1 au rezolvat fişa de lucru, merg în locul celor de la staţiunea 

numărul 2 şi apoi la staţiunea numărul 3; 
• Acţiunea se repetă până când fiecare dintre elevii celor trei staţiuni au rezolvat cele trei fişe de lucru; 
• În cazul în care elevii unei staţiuni nu reuşesc să rezolve în timp util fişa de lucru, intră staţiunea de 

rezervă; 
• La sfârşit, liderul fiecărei staţiuni prezintă rezolvarea fişelor de lucru. 
  
  

 
 

• 5. TURUL GALERIEI -Fiecare echipă trebuie să-şi expună lucrarea; 
• Membrii fiecărei echipe vin pe rând şi lipesc o bulină pe lucrarea care le-a plăcut mai mult; 
• La sfârşit, se numără bulinele şi lucrarea cu cele mai multe buline este cea câştigătoare. 
•  Exemplu de jurnal cu dublă intrare, evaluat după metoda Turul galeriei 
• Tema: Relieful 
• Sarcini de lucru: 
• Scrieţi trei enunţuri despre relief. 
• Reprezentaţi prin desen cele trei enunţuri de la punctul 1.  
• Crapӑturile prin care magma iese la suprafaţӑ se numesc rifturi. 
• Treptele reliefului oceanic sunt: platforma continentalӑ, versantul sau abruptul continental, câmpia abisalӑ, 

fosele şi dorsalele. 
• In urma ciocnirii plӑcilor tectonice, placa mai grea pӑtrunde sub placa mai uşoarӑ, ajungând în mantaua 

superioarӑ formatӑ din magmӑ, unde se topeşte, fenomenul poartӑ numele de subducţie. 7 puncte  
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Toate aceste metode modern pot fi adaptate și on-line. 
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O ȘCOALĂ ALTFEL, O NOUĂ ÎNVĂȚARE! 

 
 PROFESOR MARINELA SAVASTRE 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,VICTOR FRUNZA”, RM. SARAT 
 
Școala online a apărut pe neașteptate și ne-a luat prin surprindere, dar mai ales pe nepregătite, ca o 

mare necesitate, a dus la o nouă provocare, aceea de a fi deschiși către noile tehnologii la un alt nivel, 
deoarece foarte puțini eram pregătiți emoțional, tehnologic, legislativ, etc. 

Dacă în primă fază mulți am considerat a fi imposibil să realizăm ore online, încetul cu încetul ne-am 
obișnuit atât noi ca profesori, cât și elevii cu noul mod de lucru. 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.  

Pentru început activitățile, atât cu colegii, cadrele didactice dar și cu elevii le-am desfășurat pe grupuri 
de WhatsApp. Am făcut cunoștință cu o serie de instrumente Web 2. 0, creative și colaborative, precum: 
Kahoot, Adservio, Google Classroom, Learning Apps şi Moodle. 

În ceea ce mă privește, am respectat programa școlară, am postat, conform orarului, materiale pe care 
elevii le-au parcurs în ritmul lor, au fost precizate termenele până când elevii au avut de realizat sarcinile 
de lucru; rezolvările exercițiilor au fost trimise pe WhatsApp/Adservio și corectate, astfel, fiecare elev a 
putut vedea unde a greșit, cu explicațiile aferente fiecărui tip de item. Desigur, ca și școala propriu-zisă, 
orele online au atât plusuri, cât și minusuri, iar părerile profesorilor, cât și ale elevilor sunt împărțite. Cele 
mai frecvente situații-problemă întâmpinate în timpul școlii online: la început copiii erau mult mai 
entuziasmați de noile abordări ale lecțiilor; dificultăți de utilizare a platformelor cât și a instrumentelor 
digitale pentru profesori, elevi, părinți; pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea 
unui curs tradițional, trebuie să ai tot timpul o soluție de rezervă dacă intervine ceva neprevăzut; lipsa 
echipamentelor IT, a conexiunii la internet, a semnalului wi-fi; necesitatea unei perioade de adaptare; 
nemulțumirea privind utilizarea platformelor online; lipsa de interes a elevului pentru studiu; din cauza 
relaxării, mulți au tratat această perioadă ca pe o vacanță prelungită; am avut elevi care nu au intrat 
niciodată, nici măcar din curiozitate; greșeala de a da pe posturile publice că nu se vor pune absențe, note, 
că se vor încheia mediile cu ce note aveau puse, că nu vor mai da teze. 

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 pot fi de natură formativă sau sumativă.  

În evaluarea elevilor, am aplicat teste folosind aplicaţia KAHOOT de pe platforma 
https://create.kahoot.it. Este o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită mult de către elevi. Este accesată de către 
aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul 
sau laptopul. 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. 

Pe dispozitivele copiilor va apărea, în timp real, culoarea verde, dacă au dat un răspuns corect sau 
culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. Se vor vedea elevii care au răspuns corect și la care întrebări 
au fost și răspunsuri incorecte, iar la sfârșitul jocului apare podiumul. 

Testele create în Kahoot se pot folosi în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în 
fixarea cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Se pot juca 
individual sau în grup.  

Folosirea acestei 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, 
se poate realiza feed-back imediat pentru elev și professor. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul 
nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul. 

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. 
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Mărturisiri ale elevilor: Denis C.:„Mă ajută foarte mult, mai ales că este o perioadă grea pentru toţi. 
Folosirea acestei aplicații evită rutina şi monotonia, îmbogățește practica evaluativă”, Cristian V.: 
„Învăţarea online mi se pare benefică pentru dezvoltarea spiritului de competiţie, dar şi de cooperare. 
Lecţiile devin interesante şi atractive prin folosirea chestionarelor interactive sau a platformei de 
comunicare”. 

Astfel am oferit elevilor noștri posibilitatea de a se menține în formă, i-am ajutat să învețe în 
continuare și în același timp am păstrat legătura cu ei. Feedback-ul pozitiv primit de la elevi și părinți ne 
face să considerăm că am realizat un produs intelectual de valoare. Tehnologia este parte a vieții noastre a 
tuturor, iar copiii zilelor actuale, fiind nativi digitali sunt atrași în mod deosebit de mediul virtual – dinamic, 
colorat, interactive. 

Așadar, ținerea cursurilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 
viață, în primul rând de a te adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou și … să învățăm 
să apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor. 

 

1224



PLATFORME EVALUATOR DE TIP LMS  
(LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) 

 
PROF. INV. PRIMAR SCHINTEE CARMEN 

ȘC. GIMN. ”CONSTANTIN BRANCUȘI”, TG-JIU 
 
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. 

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. 

Un sistem de e-testing cuprinde doua componente principale: un motor de evaluare programat 
(software) și o bancă de itemi/baterii de teste. 

Modalitatea cea mai des întâlnita de susținere a unei probe de evaluare 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 dintre mai multe posibile (teste de tip single 
choice sau multiple choice). 

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. 

 ,, 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. 

Un LMS eficient şi robust ar trebui să fie capabil de următoarele acţiuni şi funcţionalităţi: 
1. Să centralizeze şi să automatizeze administrarea testelor; 
2. Să utilizeze self-service și servicii auto-ghidate; 
3. Să asambleze şi livreze conţinut de învăţare rapid; 
4. Să consolideze iniţiativele de formare pe o platformă web scalabilă; 
5. Să suporte portabilitate şi standardele definite pentru domeniu; 
6. Să permită personalizarea conţinutului şi reutilizarea cunoştinţelor. 
LMS-urile variază de la sistemele de gestionare a rezultatelor formării şi instruirii, până la aplicaţii 

software pentru distribuirea de cursuri pe Internet, cu funcţionalităţi de colaborare online. Din dimensiunile 
şi modulele mari care pot fi incluse într-un sistem de tip LMS amintim: self-service al cursanților (înscrierea 
cursanților online la activităţi de instruire susţinute de un trainer/instructor), flux de lucru de tip workflow 
pentru activităţi de instruire (de exemplu: notificări ale utilizatorilor, aprobări ale superiorului, 
managementul listei de aşteptare), furnizarea de instruire online în regim de autoinstruire (de exemplu: 
instruire asistată de calculator), evaluare online, managementul formării profesionale continue, învăţare 
colaborativă (de exemplu: partajare de aplicaţii şi forumuri de discuţii) şi managementul resurselor de 
instruire (facilităţi, echipamente). 

Unele sisteme LMS sunt de tip web-based pentru a facilita accesul la conţinutul educaţional şi 
administrare. ,,LMS-urile sunt utilizate şi în cadrul instituţiilor educaţionale pentru a îmbunătăţi şi sprijini 
procesul de instruire în clasă şi pentru a oferi cursuri către mai mulţi cursanţi din întreaga lume.” 
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EVALUAREA ONLINE, O PROVOCARE PENTRU 

CADRE DIDACTICE ȘI ELEVI 
 

PROF. SCHINTEE GHEORGHE 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TELEȘTI, JUD. GORJ 

 
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.  

 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. 

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

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

De asemenea 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. 

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 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); 
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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EVALUAREA IN INVATAMANTUL ONLINE PARTE A PROCESULUI DE 

EVALUARE 
 

PROF. INV. PRIMAR MIRELA SCORTESCU 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 30 TIMISOARA 

 
Din perspectivă operaţională a procesului de învăţământ, pedagogia clasică şi didactica tradiţională 

au considerat mult timp evaluarea ca pe o operaţie subsidiară proiectării, predării şi învăţării, plasând-o 
mereu, în această ordine, în urma celor trei si rezervându-i un timp şi un rol modest dar, o centrare expresă 
pe rezultatele învăţării educabililor. (SANTOS-GUERRA, M.A., 1988). 

În timp, evaluarea educaţională şi-a dezvoltat un întreg arsenal metodologic, tehnic şi instrumental, 
vorbindu-se astăzi, perfect justificat de o întreagă “logistică” spirituală, dar şi material-operaţională şi 
instrumentală a ei, ultima denumită frecvent “tehnologia evaluării”, inclusă în cea didactică dar cu un 
specific accentuat. 

Evaluarea este un mijloc de adunare a informaţiei, ulterior folosită pentru a aprecia progresul elevului 
si pentru a elabora programa de învăţământ. Criteriile de evaluare trebuie să fie valide, să includă mai multe 
modalităţi de evaluare a realizărilor, diferite de cele standard bazate pe alegeri multiple, să implice total 
copilul, să se realizeze în urma unor observaţii repetate. Evaluarea este un proces continuu în timp, realizat 
prin utilizarea unei varietăţi de metode. (adaptare după CEASL) 

Evaluarea autentică, spre deosebire de cea la cerere, este o formă de evaluare care are loc continuu, 
în contextul unui mediu propice învăţării si dezvoltării copilului. Ea reflectă experienţele adevărate şi 
demne de reţinut din procesul învăţării, care pot fi documentate prin observaţii, întâmplări consemnate, 
jurnale, caiete de observaţie, mostre de lucru propriu-zise, şedinţe, fişe ale elevilor, rezultatele, în 
îndeplinirea unor sarcini si alte metode. Evaluarea autentică e folositoare elevilor şi se desfăşoară în paralel 
cu procesul învăţării, fiind o condiţie primordială a dezvoltării elevului. 

Se pune problema diversificării modalităţilor de evaluare şi a valorificării noilor instrumente de 
evaluare online în vederea formării competenţelor digitale necesare în societatea actuală.  

Există o varietate de platforme informatice ce permit cadrului didactic să realizeze evaluări online 
atractive şi obiective. Dintre acestea: 

- Google docs, care permite realizarea unei evaluări de tip deschis, cu completarea individual a unei fişe 
create de cadrul didactic. 

- Google forms, care aduce posibilitatea formulării evaluării de tip chestionar sau îmbinând răspunsurile cu 
alegere duală sau multiplă cu cele deschise, de completare a răspunsului de către elev. Cadrul didactic poate crea 
“distractori” (răspunsuri greşite care rezultă din procesul eronat de gândire frecvent la elevi) care să stimuleze 
gândirea copilului. Această variantă de evaluare permite oferirea de feedback imediat. 

- Kahoot! este o platformă de învățare bazată pe joc, utilizată ca tehnologie educațională în școli și alte 
instituții de învățământ. Jocurile sale de învățare, „Kahoots”, sunt teste cu alegeri multiple generate de utilizator, care 
pot fi accesate printr-un browser web sau prin aplicația Kahoot. Kahoot! poate fi folosit pentru a revizui cunoștințele 
elevilor, pentru evaluarea formativă, sau ca o pauză de la activitățile tradiționale la clasă. Kahoot! include, de 
asemenea, teste de trivia.  

- Wordwall este o opţiune de creare a unor evaluări atractive prin valorificarea unor şabloane familiar cum 
ar fi chestionarul, cuvintele încrucişate sau jocurile de tip Maze Chase sau Airplane. 

De bună seamă că ţine de deschiderea cadrului didactic, de repertoriul informatic de care dispune să 
utilizeze şi să stimuleze elevul în a încerca variante noi, atractive de evaluare online.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Văsii, A., (2020), accesat la https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-

mai-intai-apoi-tehnologia/ 
2. https://wordwall.net/ro/features 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Kahoot! 
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 INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
 PROF. INV.PRIMAR SCURTU SPERANTA-ELENA 

 LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI, JUDETUL GORJ 
 
 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 
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 școla. 

 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. 

 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.: SEICHEI IOANA MARIA,  

G.P.P. DRAGA MEA, SATU MARE 
 
“Când unui copil i se oferă puţină libertate de acţiune el va spune imediat, "Vreau eu să fac asta!". 

Dar în şcolile noastre unde mediul este adaptat nevoilor copiilor, ei spun "Ajută-mă să fac asta singur". 
Iar aceste cuvinte le dezvăluie nevoile interioare.” Maria Montessori 

 
Educația timpurie ca primă treaptă de pregătire pentru educația formală, asigură intrarea copilului 

preșcolar în sistemul de învățământ obligatoriu în jurul vârstei de șase ani prin formarea capacității de a 
învăța. Învățarea timpurie favorizează oportunitățile de învățare de mai târziu. Cunoștințele și deprinderile 
dobândite devreme facilitează dezvoltarea ulterioară a copilului preșcolar.  

Educația începe de la primele momente ale vieții și continuă pe tot parcursul acesteia.  
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 lor optimă. Având în vedere faptul că în 
învățământul preșcolar principala formă de învățare este jocul, educatoarea nu trebuie să se limiteze la un 
număr restrains de tehnici/metode de observare, monitorizare și evaluare a progresului copilului. 

Modalitățile alternative de evaluare, care valorizează copilul și evidențiază aspectele formative ale 
jocului și apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuțiile individuale cu copiii, aprecierile verbale, 
aprecierile prin laude, încurajări, ecusoane, afișarea lucrărilor, serbările, activități în aer liber, vizite, 
excursii.  

Progresul copilului trebuie în permanență monitorizat, comunicat și discutat în permanență cu familia 
acestuie. Implicarea părinților ca sursă de informații și evaluator ocupă un loc important, se pot realiza prin 
discții periodice, zilnice, dacă este necesar. Acest lucru ajută familia să știe care sunt obiectivele planului 
educațional coresunzător vârstei copilului lor, precum și ce înseamnă și care sunt domeniile de dezvoltare, 
care este stadiul de dezvoltare al propiului copil, ce este capabil să rezolve la un moment dat, în raport cu 
vârsta și cu satadiul anterior de dezvoltare. 

În cadrul procesului de învățământ evaluarea alături de predare și învățare, este una din cele trei 
activități dominante, jucănd un rol de feedback deosebit de important. Cu alte cuvinte evaluarea este un 
procedeu pedagogic complex de stabilire a valorii unor: procese, comportamente, performanțe, prin 
raportarea acestora la un ETALON. 

În învățământul preșcolar prin evaluare se urmărește progresul copilului în raport cu el însuși și mai 
puțin o raportare la comun de grup.  

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/educatori este să se îndepărteze la 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. 

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

Produsele elevilor/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. 

În predare cât și în evaluarea copiilor am lucrat în aplicatia Zoom, deoarece este o aplicatie accesibilă 
părinților, copiilor, dar și cadrelor didactice, pot comunica între ei, iar cel mai important lucru este ca, copiii 
se pot vedea toți, ceea ce este foarte important în această perioadă.  

O altă aplicație cu care am verificat cunoștințele asimilate de către copii, este Wordwall este o 
aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, 
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fiind posibile de la 1 la 8 modele, este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită 
elementelor ludice inserate.  

Indiferent de tipul de predare și evaluare, preocuparile, nevoile și necesitățile copiilor trebuie să ocupe 
locul principal. Acțiunea educativă cea mai bună este aceea “care modelează eul”, permițând tuturor 
copiilor să se dezvolte dar mai ales să respectăm ritmul propriu de dezvoltare al fiecarui copil. 

 
„Să nu îi educam pe copiii noștri pentru lume de azi,  
Această lume nu va exista când ei vor fi mari. 
Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. 
Atunci când îi educăm să se adapteze!” Maria Montessori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE ȘI WEBOGRAFIE: 
*Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura Diana Publishing ouse, București, 2009 
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
*http://autori.citatepedia.ro/de.php?p=3&a=Maria+Montessori 
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SOLUȚII OPTIME PENTRU ȘCOALA ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR ȘEITAN AURA ZLATIȚA 

LICEUL TEORETIC WILLIAM SHAKESPEARE 
 
Prin muncă, perseverență, eforturi, conștiință, dragoste pentru meserie, vocație, autoeducație pe 

parcursul întregii existențe, învățare continuă și dăruire, un profesor reușește să ofere puțin din ”bogăția” 
sa morală și intelectuală elevilor săi.  

În momentele actuale, s-a trecut de la învățarea în sala de clasă sau în laboratorul școlii la învățarea 
la distață socială, asistată de tehnologie, adică catedra a devenit laptop sau calculator, caietele – de asemenea 
caietele au devenit tabletă, telefon, laptop, în mare parte. 

Cu mic, cu mare, profesori, elevi și părinți (în cazul copiilor mai mici care nu dețin abilități 
tehnlogice) și-au mutat activitatea online. Profesorii relaționează cu elevii în diverse modalități: prin 
videoconferință cu ajutorul unor aplicații: Zoom, Loom, Google Meet, Skype, Messenger, Whatsapp etc. 
sau făcând schimb de informații pe platforme precum: Gsuite prin Google: Classroom, Earth, Jamboard, 
ASQ, ClassDojo, Moodle, myKoolio, etc., prin e-mail, Facebook sau orice altă rețea de socializare și 
comunicare. Profesorii le pun la dispoziție elevilor diverse link-uri de pe youtube, site-uri educaționale, 
softuri educaționale sau orice altă sursă de informare. Elevii sunt receptivi la fenomenul ”tele-școala”. Abia 
așteaptă să se întâlneasă cu doamna învățătoare/ profesoară/ dirigintă sau cu colegii. Își fac schimb de 
materiale între ei, își împărtășesc idei, experiențe, munca lor individuală de acasă sau chiar împreună cu 
familia. Au găsit o modalitate optimă de comunicare. 

Dar, până să ajungă elevii în acest stadiu, profesorii au vizionat nenumărate turoriale de utilizare a 
unor aplicații, a unor site-uri sau platforme, pentru a face cea mai bună alegere pentru copiii lor. Modalitatea 
de comunicare diferă de un nivel de învățământ la altul, de la un profesor la altul sau de la o disciplină la 
alta. 

De exemplu, pentru cicul primar, am utilizat Zoom, Google Classroom sau DojoClass. Aceste 
patforme se pliază pe nevoile claselor noastre de elevi.  

Cu ajutorul aplicației Zoom putem să desfășurăm activități în direct prin videoconferință, putem să-i 
vedem pe copii, să vorbim în timp real cu ei, să le dăm posibilitatea să povestească cum își petrec timpul 
liber într-un mod creativ, ce desene realizează, ce cărți citesc, ce filme vizionează, ce exerciții fizice pot 
face în casă, ce fac animalele lor de companie (chiar le aduc și pe acestea în fața camerei), se amuză, se 
bucură unii de prezența celorlalți, râd, glumesc, se entuziasmează, chiar și cântă, dansează în fața camerei, 
se încarcă cu energie pozitivă, adică se petrec aspecte firești pentru această vârstă. Asta, dacă privim 
lucrurile din perspectiva relaționării elevilor. Dacă privim lucrurile din perspectiva didactică, învățătorul 
poate să asculte fiecare elev în parte, poate lucra apropae la toate disciplnele cu ei, se poate face predare, 
învățare, evaluare orală (cu precădere). Aplicația dispune de o tablă albă, unde dascălul poate să scrie, să 
de seneze sau să realizeze diverse scheme. De asemenea, există posibilitatea de a le proiecta copiilor 
documente word în care se poate scrie în timp real, concomitent cu elevii, pot scie sau desena și ei, se pot 
prezenta documente Power Point, prezentări PPS, link-uri, se pot viziona și utiliza în direct manualele 
digitale, cântece sau filmuțețe de pe you tube, poze, planșe școlare, alte imagini sau benzi desenate. În 
concluzie, această aplicație îi oferă dascălului posibilitatea de a utiliza la lecție o multitudine de mijloace 
și materiale didactice interactive, iar elevii sunt captivați. 

O altă aplicație plăcută copiilor este ClassDojo. Nu permite interacțiunea profesorului directă cu 
elevii în sistem de videoconferință, dar oferă fiecărui copil un spațiu al său, virtual, desigur, unde își 
”depozitează” sau temele/ lecțiile, pozele sau filmări personale care reliefează activitatea sa în timpul liber, 
experiențe pe care le împărtășește cu restul colegilor și cu doamna învățătoare. Este utilă și unui profesor, 
ca urmare a formei de organizare, a modului de structurare: fiecare elev are un folder, unde se găsește toată 
activitatea sa. Materialele pe care elevii i le trimit progesorului pot fi corectate sau verificate de acesta. 

O altă paltformă complexă aparține concernului Google și anume, Google Classroom. Similar cu 
ClassDojo, este structurată ca elevii să poată vedea informațiile trimise de profesori și invers. Deține un 
catalog, unde elevii atașază temele efectuate, iar profesorul le poate verifica și returna elevului pentru a 
face corecturile necesare, deci profesorul astfel oferă feedback copiilor. De asemenea, se pot concepe de 
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către profesori teste sau fișe de lucru cu chestionare care se completează online de către elevi, deci se poate 
face o evaluare scrisă. Exercițiile cuprinse în testele/ fișele de lucru vizează diverși itemi obiectivi, 
semiobiectivi și subiectivi: cu răspuns închis, cu multiple răspunsuri/ grilă, cu răspuns dihotomic (da/nu), 
cu răspunsuri deschise. Tot din gama Google se pot utiliza Earth pentru discipline precum științe ale naturii, 
istorie, geografie și Jamboard pentru arte vizuale și abilități practice, modalități de evaluare interactive. 

Copiii îndrăgesc școala online, la fel și părinții colaborează, îi sprijină. Din experiențele personale, 
putem spune că se poate continua procesul de învățare și în acest mod, dacă situația existentă o cere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.youtube.com/watch?v=FoYFgjSgm_0 
*https://www.youtube.com/watch?v=0CEN8OPqF3g 
*https://www.youtube.com/watch?v=EIEt_CNstx0 
*https://www.youtube.com/watch?v=Xt5lhuSRcFk 
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 EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR SEMEN NICOLETA 

 
Atât invățărea cât și evaluarea în mediul online pentru preşcolari reprezintă un mediu mult mai 

confortabil, dar care necesită suportul adulţilor. Drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
evaluare, prin platformele și aplicațiile disponibile 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. Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor 
de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Evaluarea e în responsabilitatea noastră, 
a profesorilor. 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. 

Aplicații care asigură feedback-ul/instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 
evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter, etc...  

Kahoot- Este un instrument online pentru feedback, 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 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, 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... 

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

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, preșcolarul primind un punctaj pe loc. 
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio pur și simplu camerele 
web în grupuri în care preșcolarul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Probele 
practice se pot realiza doar prin comunicarea video sau foto. Cele mai folosite metode de evaluare în 
învâțământul preșcolar online, din punctul meu de vedere, sunt testele/fișele de lucru. 

Canalele de comunicare online folosite cel mai des pentru interacțiunea cu preșcolarii sunt: grupuri 
de WhatsApp, grupuri de Facebook, e-mail, platforme educaționale/sincron. 

Bibliografie: https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-
invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf 
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EVALUAREA ON-LINE 

 
AUTOR: ŞERBAN ALINA GEORGIANA 

 
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. 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)?  
• 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.  
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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.  

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.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRESCOLAR 

 
 PROF. SERBAN ALINA 

 GRADINITA CU P.P. NR. 3, PASCANI 
 
 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.  
Va prezint câteva instrumente de evaluare:  
 Metode traditionale : probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 
Metode alternative : lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, 

autoevaluarea, jocurile didactice, de rol și serbările; 
•  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.  
 Harta imagistica se constituie intr-o forma de reflectare a relatiilor stabilite de copiii prescolari intre 
imagini apartinand aceleiasi sfere sau unor sfere diferite ale cunoasterii, ale realitatii etc.:de exemplu, harta 
imagistica a basmului Alba ca Zapada si cei sapte pitici poate cuprinde siluetele personajelor, cerculete albe 
si negre ( personaje pozitive si respectiv negative), sageti de diferite tipuri, etc. 

 
 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.  

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi prescolarilor 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. 

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

Produsele prescolarilor 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: 
•  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;  
• Angelica Hobjila – „ Elemente de didactica a activitatilor de educare a limbajului”, Iasi, 2008. 
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TEHNICI SI METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR, ŞERBAN MIHAELA 

 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOMOCEA 
 
 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. 

 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. Așa cum se va vedea mai departe, 
peste 6.000 de cadre didactice din toate județeleTehnologia 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. 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 atentia 

 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.  

 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.: 91% - medie de 3, 66 pe scala 1-4; • 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, 
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Easyclass etc.: 2, 6; • aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe 
precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype: 2, 48. 

 Directorii au posibilitatea să înscrie toate cadrele didactice din școala lor, părinți și elevi și să 
comunice cu aceștia printr-un sistem de notificare online. De asemenea, directorii pot identifica în timp real 
situația de la nivelul școlii: teste, rezultate, activități.  

 Profesorii de învățământ primar sau gimnazial, de orice materie, pot crea teste personalizate pentru 
clasele lor și da teme pentru acasă. De asemenea, ei pot monitoriza progresul fiecărui elev pe semestru/an 
școlar. Profesorii de matematică beneficiază atât de o parte teoretică (pentru fiecare lecție în parte și pentru 
fiecare an școlar gimnazial), cât și de o parte practică de exerciții, pe diferite grade de dificultate, pe care 
le pot utiliza pentru consolidarea și recapitularea cunoștințelor elev  

 Elevii pot parcurge materia, primesc teste și teme și le rezolvă, chiar și atunci când lipsesc de la 
școală.  

 Părinții primesc programarea testelor și a evenimentelor școlare (ședinte, festivități) și rezultatele 
obținute de elevi la acestea.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: ȘERBAN ROXANA CORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNEASA 
 
 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/
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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/


 
EVALUAREA ON-LINE ! 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘERBAN SIMONA CODRUȚA 

LICEUL DE INFORMATICĂ ,,TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA 
 
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. 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 
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. Aceasta 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. 

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.  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
*https://www.elearning.ro/testarea-online-cunostintelor 
*https://www.didactic.ro 
 

1241

http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/
https://www.elearning.ro/testarea-online-cunostintelor
https://www.didactic.ro/


METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

G.P.N NR. 6 ROȘIORII DE VEDE 
 PROF. INV. PREȘCOLAR: SFIRCA MADALINA IONELA  

 
 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 copii 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 pierdut din 
vedere natura academică a misiunii .  

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

 Enumăr câteva: 
– Google Classroom: aici pot discuta cu copiii  
– 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 profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 

reflecție pentru elev. 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. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la copii) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care copilul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, copiii pot relua testul. 

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

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
preșcolar. 

 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 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 TEHNICIDE EVALURE ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘ. SIDOR ANAMARIA, 

 LIC. TEHNOLOGIC, NR.1, C-LUNG MOLDOVENESC, JUD. SUCEAVA 
 
 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. 

 Criza provocată de virusul COVID – 19 a impus continuarea demersului educativ în mediile online. 
Situația nouă, neprevăzută la începutul anului școlar 2019 – 2020, a condus la transpunerea intervenției 
didactice din mediul deschis, prietenos și generos al grădiniței, în mediul virtual, în care interacțiunea este 
limitată atât din punct de vedere fizic, cât mai ales afectiv. Specialiștii din educația timpurie și pediatrie 
afirmă că, în perioada copilăriei, expunerea prelungită la stimulii vizuali ai ecranelor (televizor, telefon, 
calculator) are consecințe negative asupra dezvoltării armonioase a copiilor. Timpul petrecut în fața 
ecranelor vitregește copilul de alți stimuli mult mai importanți, cum ar fi interacțiunea socială, satisfacerea 
nevoii de joc, manifestarea creativității, etc. Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului 
on-line la vârsta preșcolară este identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai 
important, adecvate vârstei. 

 Cele două întrebări legitime care au rezultat au fost: 1. Ce face educatoarea? Cu întrebarea 
subsecventă: care sunt activitățile care intră în norma cadrului didactic? 2. Cum face educatoarea? 
Încercăm, în cele ce urmează, să răspundem la cele două întrebări. Activități desfășurate de cadrele 
didactice în contextul învățământului online și care fac parte din norma didactică: - Mențin legătura cu 
copiii preșcolari din grupele pe care le conduc, precum și cu părinții acestora, telefonic sau prin alte 
mijloace, respectiv e-mail sau diferite platforme și aplicații (Messenger, WhatsApp, Facebook, Zoom, 
Skype, etc). - Colaborează cu părinții și îi informează asupra modalităților de organizare a activităților 
suport pentru învățarea online, identificând mijloacele comune de comunicare; - Selectează resurse 
educaționale online disponibile pe diferite platfome, site-uri, pe care le pot folosi în activitatea cu copiii, 
cum ar fi: filme didactice, jocuri însoțite de prezentare video sau prezentare scrisă, descrierea unor activități 
(ex.: o tehnică de pictură sau modelaj, confecționarea unor obiecte simple etc 

 Elaborează resurse educaționale care vor fi folosite în activitatea cu copiii, cum ar fi: prezentări PPT 
ale unor experimente, descrierea în scris a unor jocuri, înregistrări audio sau audio-video cu descrierea unor 
activități practice sau experimente, povești citite copiilor, etc.; - Elaborează o planificare săptămânală - 
instrumentul va asigura continuitatea activității suport pentru învățarea on-line; - Oferă și colectează feed-
back de la părinți și copii privind activitatea desfășurată, cu scopul ameliorării mijloacelor și a modalităților 
de comunicare; - Colectează unele produse finale realizate în activitatea cu copiii cum ar fi: fotografii ale 
desenelelor, picturilor, colajelor, etc. realizate de copii, scurte înregistrări audio sau audio-video ale 
copiilor, fotografii cu copiii desfășurând activitățile propuse (în cazul în care le primesc de la părinți) în 
scopul urmăririi progresului individual; - Realizează alte tipuri de activități sprijinin pentru procesul 
instructiv-educativ derulat în învățământul preșcolar (studiu individual, colectare de resurse educaționale, 
realizare de materiale suport sau mijloace de învățământ etc.). 

 Cadrele didactice pot folosi resurse sau mijloace de realizare variate, precum și alternative de 
comunicare cu copiii și părinții acestora. În cazul grupelor cu program prelungit, cadrele didactice își impart 
atribuțiile privind identificarea resurselor, elaborarea planificării, distribuirea sarcinilor de lucru online, 
colectarea/oferirea feed-back-ului, etc. În stabilirea activităților didactice și a materialelor didactice 
necesare, trebuie avut în vedere ca materialele utilizate de copii să le fie la îndemână. Așadar, nu voi sugera 
o activitate cu nisip kinetic, având în vedere că posibilitatea de a avea acasă acest material este redusă. De 
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asemenea, trebuie avut în vedere că nu toți copiii pot participa, cauzele putând fi lipsa tehnologiei necesare 
(tabletă, computer, telefon smart sau conexiune la internet), indisponibilitatea părinților, etc. La această 
vârstă, copiii au nevoie de asistența adultului (citirea mesajelor scrise, descrierea activităților, 
supravegherea utilizării dispozitivelor tehnice, oferirea materialelor necesare activităților, etc). În 
propunerile de activități se va evita suprasolicitarea părinților sau adulților care sunt implicați în creșterea 
și îngrijirea copiilor și se va avea în vedere că persoanele adulte au și alte responsabilități. O atenție mare 
se acorda pericolului de suprasolicitare a copiilor. Activitățile sunt propuneri și nu activități obligatorii. 
Tematica abordată este atractivă, cu un nivel de complexitate moderat, sunt activități de exersare a 
achizițiilor anterioare. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. SILAGHI DANA 

GRADINIȚA CU PROGRM PRELUNGIT „TRENULEȚUL VESELIEI”, 
BISTRIȚA 

 
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 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. La vârsta preşcolarităţii jocul ocupă locul central în 
activitatea cotidiana a copilului, iar calculatorul este un mijloc prin care copiii pot explora lumea îmbinând 
jocul cu învăţarea, pentru că este animat, colorat, activ, interactiv, calculatorul permite minţii şi mâinilor să 
străpungă realitatea şi să o subjuge. Sub aspect informativ, calculatorul este partenerul de joc inteligent, 
care îi satisface nevoia de cunoaştere a copilului, îl ajută să-şi îmbogăţească cunoştinţele, îi stimulează 
imaginaţia, intuiţia, capacitatea de reflecţie, aptitudinile şi trăirile ce formează perseverenţa, 
responsabilitatea, ajută la formarea unor priceperi şi deprinderi de muncă şi viaţă.  

În cadrul activităţilor de educare a limbajului putem folosi CD-uri sau Proiecte Power-Point cu 
poveşti ca: ,,Scufiţa Roşie’’, ,,Capra cu trei iezi’’, ,,Albă ca zăpada’’, etc. Utilizarea programului este simplă 
şi intuitivă putând fi folosită chiar şi de orice copil capabil să manevreze un mouse. Copiii vor asculta şi 
vor vedea povestea, apoi vor putea lua parte, alături de personajele poveştii, la diverse jocuri şi activităţi 
educative. După ce copiii fac cunoştinţă cu conţinutul şi personajele poveştii, narată şi prezentată într-o 
formă grafică deosebită ei au de rezolvat sarcini cu privire la conţinutul poveştii (să aşeze momentele în 
ordinea desfăşurării acţiunii; le sunt puse întrebări tip grilă, bineînţeles într-o formă accesibilă lor şi în 
funcţie de nivelul de dezvoltare: imagini, cifre, simboluri, le sunt solicitate răspunsuri pentru a vedea în ce 
măsură s-au familiarizat cu ideile şi personajele din poveste, să coloreze diferite planşe cu scene şi personaje 
din poveste, după modelul dat sau după imaginaţia copilului). Exersarea asistată de calculator (Computer 
Assisted Training) - este softul ce caracterizează următoarea situaţie: când subiectului i se pun la dispoziţie 
programe specializate care-l ajută să fixeze cunoştinţele şi să capete deprinderi specifice prin seturi de 
sarcini repetitive, urmate de aprecierea răspunsului subiectului. Exerciţiile pot fi - propuse într-o ordine 
prestabilită sau în mod aleator sau pot fi generate în timpul sesiunii de lucru. Spre exemplu: Lumea 
animalelor îndrăgită de copii este prezentă în jocul ,,Ferma’’. Aici copiii cunosc o serie de animale 
domestice, se familiarizează cu denumirile lor, le pot desena şi colora.  

 Verificarea asistată de calculator (Computer Assisted Testing) - presupune existenţa unor programe 
capabile să testeze nivelul de însuşire a cunoştinţelor prin evaluarea răspunsurilor. O interfaţă grafică 
prietenoasă va afişa mesaje corespunzătoare interpretării răspunsului. Modul de construire a unui test 
depinde de: nivelul preşcolarilor, numărul de sarcini de lucru, timpul de administrare.  

Stimularea interesului faţă de nou. Legea de bază ce guvernează educaţia asistată de calculator o 
reprezintă implicarea interactivă a elevului în acţiunea de prezentare de cunoştinţe, captându-i atenţia 
subiectului şi eliminând riscul plictiselii sau rutinei. Stimularea imaginaţiei. De la jocurile pe calculator 
care dezvoltă abilităţi de utilizare, imaginaţie şi viteza de reacţie într-o prezentare grafică atractivă, copilul 
are prilejul de a crea la rândul său lumi virtuale. Copilul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi stres care să-
i modifice comportamentul. Învăţarea asistată de calculator este în momentul de faţă o realitate 
incontestabilă născută din necesitatea creşterii eficienţei actului educaţional. 
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INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR: 
CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a 

preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace.  
HARTI DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile dintre 

care 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. 

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. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 
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 STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF.INVAȚAMANT PREȘCOLAR: DORINA NEDELIA SILAGHI 

GRADINIȚA CU P.P. ,,MAMARUȚA” CLUJ-NAPOCA 
  
 Strategiile de evaluare pot fi caracterizate la stadiul unui concept pedagogic integrator ca o totalitate 

de ,, modele, tipuri, forme şi tehnici de evaluare structurate şi ierarhizate potrivit scopurilor şi obiectivelor” 
asumate.  

 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 : 

-modelele/tipurile vizează modalităţile de organizare a acţiunii de evaluare în raport de activitatea 
didactică; 

-formele vizează modalităţile de exprimare a acţiunii de evaluare, realizabile prin probe orale, scrise 
sau practice; 

-tehnicile vizează modalităţile de realizare a acţiunii de evaluare specifice unor procedee -
operaţionale. 

 În sens restrâns, sintetic, este necesară clasificarea strategiilor de evaluare în raport de câteva criterii 
relevante. În raport de momentul în care acţiunea de evaluare este integrată în acţiunea de instruire, pot fi 
identificate trei strategii de evaluare :  

a) iniţială, aplicabilă la început de nivel, treaptă, învăţământ, capitol, lecţie;  
b) continuă, aplicabilă pe tot parcursul unui nivel, an de învăţământ, capitol, lecţie; 
c) finală, înfăptuită la sfârşit de nivel, an de învăţământ, capitol, lecţie.” 33 
 În raport de scopul pedagogic angajat prioritar, pot fi identificate următoarele strategii de evaluare:  
• normativă ( prin raportatea rezultatelor preșcolarilor la competenţele şi capacităţile definite în 

curriculum );  
• criterială ( prin raportatea rezultatelor preșcolarilor la performanţele obţinute anterior ); 
• detaliată ( prin raportare la rezultatele preșcolarilor realizate la nivelul unor sarcini divizate );  
• diagnostică ( prin raportare la rezultatele preșcolarilor pentru identificarea cauzelor care generează 

eficienţa sau ineficienţa activităţii ). 
 Pentru asigurarea succesului deplin al activităţii didactice încă din acţiunea de proiectare a acesteia 

este necesară conturarea unei concepţii clare cu privire la sistemul de evaluare. 
 Pentru elaborarea unei strategii didactice de evaluare, educatoarea trebuie să se raporteze, în 

principal, la metodele şi instrumentele de evaluare. Dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
strategiile interactive de evaluare eficientă amintim :  

• evaluarea să fie o experienţă de învăţare ; 
• să fie motivantă, nestresantă; 
• să fie mai mult constructivă decât distructivă ; 
• să se bazeze pe dialog interpersonal şi intrapersonal ; 
• să se concetreze pe ceea ce s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit ; 
• să ofere oportunităţi de gândire, reflecţie şi revizuire ; 
• să fie clară explicită ; 
• să promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi ; 
• evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, studiază impactul 

şi preconizează noi demersuri ; 
 Conceperea strategiei de evaluare trebuie să pornească de la obiectivele care sunt riguros formulate 

în fiecare compartiment al curricumului Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic cât şi 
preșcolarilor cunoaşterea gradului şi a măsurii în care a fost îndeplinite finalităţile propuse . Eficienţa 

Brunswic, Etiene, ,,Educatorul și abordarea sistemică” 
Cucoş, Constantin ,  ,,Pedagogie”, Editura Polirom, Iași, 2002, pag 123-124 
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procesului de predare - învăţare depind de corectitudinea şi rapiditatea cu care se realizează actele 
evaluative. Evaluarea permite să ne edificăm ,,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”34  

 În acest context evaluarea constituie instrumentul principal care, folosit cu pricepere de către 
educatoare, fixează măsura în care obiectivele formulate în programă 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 învățământ. 

 În funcţie de scopurile şi obiectivele propuse, putem distinge: 
a) evaluarea formativă, care poate fi iniţială, continuă, finală; 
b) evaluarea prognostică, care serveşte în principal, în orientarea elevului/cadrului didactic în 

demersul viitor de învăţăre şi se realizează prin teste de nivel şi teste prognostice ( pentru a prevedea nivelul 
competenţelor ce vor fi atinse de elev conform obiectivelor învăţării );  

c) evaluarea diagnostică, care reglează procesul de predare/învăţare, ajută elevul în învățare, 
contribuie la ameliorarea practicilor pedagogice ale cadrului didactic. 

 Trebuie să fim conștienți de faptul că progresul copilului trebuie în permanenţă monitorizat, 
comunicat şi discutat cu familia acestuia. Implicarea părinţilor ca sursă de informaţii şi evaluatori direcţi se 
poate realiza prin activităţi comune (părinţi – copii - educatoare), activităţi de consiliere, prin discuţii 
informale, individuale, periodice sau zilnice, dacă este necesar, prin analiza portofoliului individual al 
copilului.Acest lucru ajută familia să ştie care sunt obiectivele programului educațional corespunzător 
vârstei copilului lor, precum şi ce înseamnă și care sunt domeniile de dezvoltare, care este stadiul de 
dezvoltare al propriului copil, ce este capabil să rezolve la un moment dat, în raport cu vârsta și cu stadiul 
anterior de dezvoltare, etc. 

 Aşadar, prin evaluare, copilul se pregăteşte pentru o integrare fără disfuncţii în şcoală ,educatoarea 
furnizând învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

 

Ionescu, Miron ; Radu, T Ion., ,,Didactica modernă”, Editura Dacia,Cluj-Napoca, 1985, pag.190.  
Neacşu, Ioan,;Potolea,Dan; Radu ,T Ion,  ,,Reforma evaluării în învăţământ–concepţii şi strategii”, Ministerul 

Învăţământului, Bucureşti, 1996, pag.21  
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METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

 
SIMA OTILIA – COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 

 
 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.  

 
 Hărţile conceptuale  
 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.”  

 Deşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii, hărţile conceptuale (introduse şi descrise de J. 
Novak în 1977) reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele 
pe care le deţin elevii, ci, mult mai important, relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte, 
cunoştinţe internalizate în procesul învăţării, modul în care îşi construiesc structurile cognitive, asociind şi 
integrând cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare. Harta cognitivă ia forma unei reprezentări 
grafice care permite „vizualizarea organizării procesărilor mentale a informaţiilor legate de o problemă de 
conţinut sau concept” . Poate fi integrată atât în activităţile de grup, cât şi în cele individuale.  

 Principalele avantaje ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor cognitive 
ale elevilor, cu accent pe relaţiile stabilite între concepte, idei; determină elevii să practice o învăţare activă, 
logică; permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al elevilor şi să îi 
ajute să-şi regleze anumite componente ale acestuia; asigură „vizualizarea” relaţiei dintre componenta 
teoretică şi cea practică a pregătirii elevilor; facilitează surprinderea modului în care gândesc elevii, a 
modului în care îşi construiesc demersul cognitiv, permiţând ulterior diferenţierea şi individualizarea 
instruirii; pot fi integrate cu succes în orice strategie de evaluare; pot servi ca premise pentru elaborarea 
unor programe eficiente de ameliorare, recuperare, accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare; 
permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor cognitive propuse, dar pot evidenţia şi elemente de 
ordin afectiv ; subsumate demersului de evaluare formativă, evidenţiază progresul în învăţare al elevilor; 
pot fi valorificate în secvenţele următoare de instruire. 

În sfera dezavantajelor includem:consum mare de timp;risc crescut de subiectivitate în apreciere în 
absenţa unor criterii de evaluare clare; efort intelectual şi voluntar intens din partea elevilor care trebuie să 
respecte anumite standarde şi rigori impuse de specificul acestei metode. 

 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) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 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 : 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 . 
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Limite ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare: apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile 
elaborării în grup a proiectelor); minimalizarea rolului profesorului . 
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 TESTAREA ONLINE 

 
 PROF. SIMION DOBRICA 

 LICEUL TEHNOLOGIC MESERII SI SERVICII BUZAU 
 
 Evaluarea asistată de calculator poate fi folosită pentru a evalua abilități 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. 

 Un sistem de e-testing cuprinde două componente principale: 
• un motor de evaluare programat (software); 
• bancă de itemi /baterii de teste; 
 Online- unde locul de desfășurare poate fi acasă, la școală, locul de muncă, sala de examen 
 sau oriunde există un calculator/dispozitiv compatibil, cu acces la internet. 
 Modalitatea cea mai des întâlnită de susținere a unui examen online este prin intermediul testelor de 

tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri se tip ,,da”/,,nu” (,,adevărat”/,,fals”) sau selectarea uneia 
sau mai multor variante corecte de răspuns dintre mai multe posibile (teste de tip single choice sau multiple 
choice). 

 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. 

 ,, Evaluarea la distanță presupune accesarea de către utilizatori a unei platforme evaluator de tip LMS 
(Learning Management System-Sistem de management al învățării) prin internet sau intranet”. 

 Un sistem de management al învățării (de obicei abreviat ca LMS) este o aplicație software pentru 
administrarea, documentarea, urmărirea și raportarea activităților de instruire, desfășurate în clasă sau ca 
evenimente online, programelor de e-learning și a conținutului educațional. 

 Un LMS eficient și robust ar trebui să fie capabil de următoarele acțiuni și funcționalități: 
• să centralizeze și să automatizeze administrarea testelor; 
• să utilizeze self-service și servicii auto-ghidate; 
• să asambleze și livreze conținut de învățare rapid; 
• să consolideze inițiativele de formare pe ope o platformă web scalabilă; 
• să suporte portabilitate și standardele definite pentru domeniu; 
• să permită personalizarea conținutului și reutilizarea cunoștințelor. 
 LMS-urile variază de la sistemele de gestionare a rezultatelor formării și instruirii, până la aplicații 

software pentru distribuirea de cursuri pe internet, cu funcționalități de colaborare online. 
 Din dimensiunile și modulele mari care pot fi incluse într-un sistem de tip LMS amintim: self-service 

al cursanților (înscrierea cursanților online la activități de instruire susținute de un treiner/instructor), flux 
de lucru de tip workflow pentru activități de instruire ( de exemplu: notificări ale utilizatorilor, aprobări ale 
superiorului, managementul listei de așteptare), furnizarea de instruire online în regim de autoinstruire ( de 
exemplu: instruire asistată de calculator), evaluare online, managementul formării profesionale continue, 
învățare colaborativă (de exemplu: partajare de aplicații și forumuri de discuții) și managementul resurselor 
de instruire (facilități, echipamente). 

 Unele sisteme LMS sunt de tip web-bassed pentru a facilita accesul la conținutul educațional și 
administrare. 

 ,,LMS-urile sunt utilizate și în cadrul instituțiilor educaționale pentru a îmbunătăți și sprijini procesul 
de instruire în clasă și pentru a oferi cursuri către mai mulți cursanți din întreaga lume” 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*www.elearning.ro testarea-online-cunostintelor 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. VIOLETA SIMION  

ŞCOALA GIMNAZIALA RAMNICELU, JUD. BRĂILA 
 

După ce am încercat să prezint o serie de soluții 
gratuite și necesare pentru susținerea cursurilor și 
claselor on-line, în acest articol voi încerca să 
detaliez puțin partea de evaluare, fără a avea pretenția 
că am prezentat toate soluțiile posibile. Accentul va 
fi pus pe componenta de evaluare și nu pe gratuitatea 
soluțiilor. 

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. 
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. 

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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE : 
*Voiculescu Elisabeta ,’’ Factorii subiectivi ai evaluarii scolare . Cunoasterea si control’’, Ed . 

Aramis, Buc -2007 
*Radu Ion ’’Evaluare in procesul didactic ’’, EDP RA, Buc.- 2000  
*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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TEHNICI DE PREDAREA ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR - SIMIONESCU ALINA LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 19.”AVRAM IANCU” TIMIȘOARA 
 

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, este o problemă care se ridică atât în rândul profesorilor, copiilor, 

dar și a părinților. 

Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 

particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

 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. 

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. 

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). 
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ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ONLINE 

 
 PROF. CORINA CLAUDIA SIMON  

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA 
 

 În anul școlar 2019-2020 în învățământul din România s-a produs o schimbare bruscă, chiar violentă, 

trecându-se de la învățământul tradițional, în școli, licee, universități la un sistem online. Sigur, se știe de 

multă vreme de posibilitatea de a învăța la distanța. În lume conceptul  

“e-Learning” și-a făcut apariția în urmă cu 20 de ani în SUA, Los Angeles în cadrul unui seminar. 

Însă această schimbare radicală a provocat un șoc pentru că într-un timp foarte scurt trebuia schimbat tot 

sistemul, pentru toți participanții, fără a fi fost pregătiți în acest sens. În plus sistemul centralizat ar fi trebuit 

să ia decizii rapide, punctuale, lucru ce nu s-a întâmplat. Astfel fiecare școală și fiecare profesor în parte a 

luat decizii fără un cadru clar, bine structurat. Unele școli au ales un sistem de predare/evaluare, alte au 

lăsat deciziile la latitudinea profesorilor.  

Sistemul online de predare - învățare - evaluare este diferit de sistemul de predare - învățare - evaluare 

cu care am fost obișnuiți în ultimii aproximativ 500 de ani de la înființarea primei școli românești. 

Luând în calcul contextul pandemic, rapid trebuie să mergem dincolo de ce s-a stabilit până acum 

vizavi de metodele moderne de evaluare și să reușim să digitalizăm toate aceste forme de evaluare prin 

intermediul tehnologiei ajungând la forma de evaluare online.  

Deși și până acum existau aceste idei și variante ajutătoare 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 instrumente ușurează modalitatea de evaluare necesară procesului educativ online. 

Acest sistem online de predare - învățare – evaluare prezintă câteva avantaje dar și câteva dezavantaje 

față de sistemul traditional.  

Elevii sunt motivați să învețe într-un mod nou folosind tehnologia, să descopere conținutile de tip 

multimedia și învățare interactivă. Aceste noi metode de prezentare pot crește perioada de reținere a 

cunoștințelor și să înbunătățească evaluarea. Elevul poate fi evaluat într-un loc relaxant fără factori 

perturbatori care să îl distragă. De multe ori el poate fi evaluat când el se simte pregătit fizic, mental și 

academic și nu la o dată impusă. Totuși impunerea unor termene limită este esențială, în caz contrar există 

riscul de a pierde informația. Pentru buna desfășurare a procesului de predare - învățare - evaluare online 

sunt necesare dispozitive pentru comunicare, conexiune la internet și programe. Toate sunt obligatorii și 

1255



toate costă. Elaborarea de conținut nou de calitate poate implica un efort de timp și financiar mare. În plus 

sunt necesari oameni specializați pe mai multe domenii, bine pregătiți.  

În acest fel elevii nu mai socializează fizic, socializarea online este foarte bună atunci când acea fizică 

nu este posibilă dar pe termen lung nu o poate suplini.  

 În consecință, avem atât avantaje cât și dezavantaje,deci nu putem spune că acest sistem este mai 

bun decât cel tradițional după cum nici invers nu putem afirma. Cel mai bun lucru este să îmbinăm cele 

două, să luăm ce este mai bun din amândouă. Este greșit să luăm o decizie în eliminarea uneia dintre sisteme 

sau chiar și neglijarea unuia.  

Din păcate în situația actuală 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Albu, M., Metode și instrumente de evaluare în psihologie, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2000 

2. Berar, Ioan, Evaluare inițială și diagnostic formativ, Inst. de Ist. „G. Barițiu” din Cluj-Napoca, 

Series Humanistica, tom. VI, 2008 

3.https://proform.snsh.ro/campanie-online/evaluarea-scolara-repere-conceptuale-tendinte-de-

modernizare 
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METODE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. SIMUȚ BEATRIS, ȘCOALA GIMNAZIALA NR.11, ORADEA 

 
"...educaţia trebuie să prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii informatice în comunicare, să 

împiedice înstrăinarea omului, să lupte contra dorinţei de divertisment permanent, contra fricii nejustificate 
faţă de noile tehnologii informatice în comunicare, să prevină diminuarea spiritului creativ." 

 G. de Landsheere 
Pe fondul schimbării tehnologiei și al paradigmei învățării, precum şi pe fondul tendinţei de 

globalizare a educaţiei preuniversitare şi de eliminare a graniţelor dintre elevi, noi perspective s-au deschis 
pentru procesul educaţional preuniversitar. Astfel, acesta va fi completat cu produse și procese specifice 
societății cunoașterii bazate pe elemente inovative tehnologice. 

Modelul comunicării unidirecţionale, în care profesorul transmitea informaţie în cea mai mare parte 
a timpului, iar elevul participa pasiv la propria-i formare, nu mai reprezintă cheia de succes a unui 
învățământ de calitate. În mediul educaţional 2.0, elevul este încurajat să participe şi să comunice cu cel 
care îl învaţă. Mai mult decât atât, utilizarea tehnologiilor web 2.0 face posibilă personalizarea procesului 
didactic. Educaţia este livrată în funcţie de interesele specifice ale fiecărui elev, fapt ce conduce automat la 
eficientizarea învăţării şi, implicit, la prevenirea abandonului şcolar prin creşterea interesului elevilor faţă 
de actul educaţional. 

În sprijinul acestei afirmații, voi prezenta câteva platforme utile în activitatea de predare – învățare - 
evaluare: Un exemplu de platformă web 2.0 ce permite utilizatorilor să încarce cu uşurinţă fotografii, clipuri 
video, texte, audio, oferind posibilitatea creării unui mediu unic online, interactiv îl reprezintă platforma  

Glogster. Aceasta poate fi accesată http://edu.glogster.com/ și reprezintă:  
 Un mediu digital creativ pentru profesori și elevi, cu scopul de a-i ajuta pe elevi în procesul învăţării 

şi de a face acest lucru într-un mod mai distractiv; 
  O interfaţă simplă şi uşor de conceput pentru a introduce elevilor conceptele de bază; 
  O serie de mecanisme de lucru în echipă pentru a permite utilizatorilor să publice şi să le 

împărtăşească altora propriile creaţi;  
 Un valoros instrument de învăţare în care pot fi integrate mai multe discipline de bază, inclusiv 

matematica, ştiinţă, istorie, tehnologie, artă, fotografie, muzică etc.;  
  Un instrument care favorizează dezvoltarea abilităţilor elevilor, înregistrând progrese la diferite 

niveluri;  
  O platformă de învățare virtuală, digitală adresată tuturor indiferent de vârstă, sex, nivel de 

pregătire, tip al școlii, locație etc. 
 Microsoft Teams- Microsoft Teams este o platformă de comunicare dezvoltată de Microsoft, ca 

parte a familiei de produse Microsoft 365. Data lansării inițiale a fost în 2017. Echipele concurează în 
primul rând cu serviciul similar Slack, oferind chat-ul spațiului de lucru și videoconferința, stocarea 
fișierelor și integrarea aplicațiilor. Școala noastră folosește această platformă educațională pentru realizarea 
orelor online. 

Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională, accesibilă la 
adresa https://kahoot.com/. Lansat în martie 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. Platforma este utilă pentru a implica elevii în concursuri pe diferite teme, la orice 
disciplină sau pentru a consolida/evalua noțiunile dobândite la clasă. Pentru aceasta se pot folosi testele 
existente pe platformă sau fiecare utilizator are posibilitatea să își creeze propriile teste. Participarea elevilor 
se face cu ajutorul unui dispozitiv conectat la Internet: computer, telefon, tabletă etc. necesar pentru a 
selecta răspunsul/răspunsurile corecte. Conectarea la test se face prin introducerea de către elevi a codului 
PIN furnizat profesorul care l-a propus. În stabilirea câștigătorului contează corectitudinea răspunsului și 
rapiditatea cu care s-a răspuns.  

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. 
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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). 
Oportunităţi: 

 Cursul poate fi accesat de oriunde;  
 Permite valorificarea învăţării individuale;  
 Permite autoevaluarea şi evaluarea reciprocă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. http://edu.glogster.com/  
2. https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/ 
3. https://quizizz.com 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV PRIMAR SIRBU MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANASTASIE PANU” – HUȘI 
 
Există numeroase aplicații și platforme care pot fi utilizate în activitatea online sau blended cu elevii. 

Trebuie selectate acele platfome sau aplicații care contribuie la dezvoltarea competențelor și atingerea 
obiectivelor de învățare pentru clasa la care se predă. Fiecare clasă e unică, de aceea avem libertatea de a 
alege ce se potrivește pentru elevii cu care lucrăm. Platformele online trebuie să le ofere elevilor 
reprezentări corecte, reale asupra lumii și un conținut educațional de calitate. 

 Deși elevii noștri sunt exploratori și nativi digital, pornesc în această călătorie în care descoperă și 
învață alături de profesor. Ei utilizează tehnologia și internetul pentru învățare, parcurgând etapele:  

- Cum să își formeze reprezentări corecte despre lumea în care trăiesc și vor munci; 
- Cum să se orienteze în spațiu și timp; 
- Cum să caute pe Internet; 
- Cum să-și dezvolte gândirea critică (în căutare, în documentarea de pe Internet). 
În activitate de evaluare online pot fi folosite platformele ASQ, Explore.ro, Google Arts & Culture și 

WordArt. 
Platforma ASQ este adecvată pentru toate disciplinele de învățământ și toți anii de studiu. Profesorul 

testează elevii direct din aplicație. Nu trebuie să mai corecteze pentru că punctajul este calculat automat pe 
baza baremului. Profesorul creează teste și le distribuie elevilor din clasă. În timp ce elevii au aplicația 
deschisă, se poate vedea ce lucrează fiecare, și detaliat, unde greșește. 

Platforma Explore.org este o grădină zoologică globală ce oferă acces la mii de camere video live din 
diverse locuri din lume: rezervații naturale, adăposturi pentru animale, ferme și altele.  

 Un mod de a le dezvolta elevilor reprezentări reale ale lumii sunt activitățile de orientare în spațiu și 
timp. Elevii noștri vor cunoaște ceea ce exersează în fiecare zi alături de profesori, familie, prieteni. 
Încurajați-i să descopere arta chiar dacă nu au acces la un muzeu fizic. Există numeroase muzee virtuale 
care permit accesul la un click distanță. Una dintre aceste ”colecții virtuale de colecții de artă” este găzduită 
de Google Arts & Culture.  

Platformele Explore.org Google Arts & Culture pot fi utilizate în activitatea de evaluare pentru 
realizarea unor proiecte, la sfârșitul unei unități de învățare. 

Încurajați-le creativitatea, pasiunea și iubirea pentru estetică și frumos. Dați-le încredere și celor care 
au talent înnăscut și celor care sunt pregătiți să muncească! Expuneți-i de mici la artă și cultură care să îi 
inspire! 

 Fie că au mâzgălit prima dată cu creionul pe perete, fie că au colorat cu degetele pe o tabletă, elevii 
creează, se exprimă și învață și prin elemente vizuale. 

Platforme grafică WordArt utilizată în lecții îi sprijină pe elevi să își dezvolte competențele de 
comunicare, creativitatea și simțul estetic; 

Utilizând Platforma WordArt se poate realiza următorul exercițiu: 
 OBIECTIVELE EXERCIȚIULUI: 
*Dezvoltarea vocabularului; 
*Dezvoltarea imaginației. 
ETAPELE EXERCIȚIULUI: 
Exercițiul poate fi aplicat la orice disciplină. În funcție de conținuturile de învățare pe care le urmăriți, 

exercițiul poate fi adaptat. 
Aplicația presupune introducerea unor cuvinte și așezarea lor în una dintre formele prestabilite, din 

care elevii pot alege. Posibile modalități în care poate fi folosit exercițiul: 
La consolidarea unei litere învățate: rugați elevii să introducă cât mai mult cuvinte care încep cu litera 

pe care au învățat-o; 
La discuții tematice pe care le aveți în timpul unor ore dedicate unor cauze: de exemplu, de Ziua 

Pământului, să scrie cât mai multe cuvinte din zona protecției mediului înconjurător; 
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La lecția despre animale: să scrie cât mai multe animale sălbatice/animale domestice pe care le 
cunosc; 

Pentru operele citite: să noteze cuvintele cheie din text; 
Perechi de sinonime/antonime. 
Pot fi gândite foarte multe exerciții, această aplicație fiind utilă pentru fixarea/evaluarea noțiunilor 

predate. 
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EVALUAREA ONLINE-ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE 

 
 PROF. SIRBU SIMONA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 
TIMIȘOARA 

 
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. 

 „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). 

Contextul actual impus de evoluția pandemiei determină o recalibrare atât a metodelor de evaluare, 
cât și a modalităților de aplicare a acestor metode.Desfășurarea exclusivă a activității didactice în mediul 
online impune soluționarea unor probleme precum: 

1. Care este locul evaluării în dispunerea secvențelor lecției? Dar durata optimă a acesteia? 
2. Cât de eficiente sunt metodele de evaluare?  
3. Care este componenta etică a acestora? 
4. Sunt eficiente metodele de evaluare pentru o disciplină umanistă cum este limba și literatura 

română, de plidă? 
Propun în cele ce urmează un inventar al metodelor moderne de evaluare, urmat de o exemplificare. 
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 nici o 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, proiectul şi 
portofoliul.  

1.  Hărţile conceptuale  
 „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).. 

2. 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. 
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). 
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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). 

Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului, profesorul va prezenta elevilor un model de portofoliu şi va 
preciza criteriile în funcţie de care va realiza aprecierea acestuia. Există mai multe niveluri de analiză a portofoliului 
(Manolescu, 2008, 150): 

 fiecare element în parte, utilizând metodele obişnuite de evaluare; 
 nivelul de competenţă a elevului, prin raportarea produselor realizate la scopul propus; 
 progresul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului. 
O metodă eficientă experimentată la clasă este cea a testului fulger (blitz-test) care cuprinde itemi puțini și 

este găndit pentru o evaluare formativă pe secvențe reduse de conținut. De menționat că testul este repetat de trei 
ori (evident, cu itemi diferiți), urmând ca nota finală să se calculeze prin însumarea punctajelor celor trei teste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 

Aramis, 
2. Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi. 
3. Oprea Crenguţa,2009Strategii didactice interactive, EDP București; 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

 PREȘCOLAR ONLINE 
 

PORF. INV. PREȘCOLAR 
SMINCHIȘE FLORENȚA 

GRADINIȚA “MICUL PRINȚ” NR. 22 BRAȘOV 
 
“Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre” 
(Sydney J. Harris) 
Schimbările trasformaționale care au avut loc în desfășurarea procesului de învățământ în ultima 

perioadă ne-au determinat să înlocuim interacțiunile directe cu preșcolarii 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 la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de 
comunicare online a condus la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

Chiar dacă curriculumul preșcolar a permis într-o măsură secvențială transpunerea în activități la 
distanță, au fost identificate diferite metode si tehnici de evaluare a activității online. 

Grădinița cu PP ”Micul Prinț” nr. 22 din localitatea BRAȘOV (Grupa mare Orar normal) 
1. Săptămâna: ,,Sănătoși și fericiți” 
o Tema: ,,Masterchef de grădiniță” 
o Comportamentul urmărit: Evaluarea deprinderilor practice și gospodărești. 
o Domeniul experiential: DOS 
o Categoria de activitate: Activitate practic-gospodărească (activitate pentru formarea abilităților 

pentru viață). 
o Sarcina de lucru: - realizarea unor preparate culinare utilizând corect instrumentele de bucătărie și 

respectând principiile de bază specifice unei alimentații sănătoase. 
o Materiale necesare & linkuri utile: diferite ingredient la alegere; ustensile de bucătărie; șorțulețe; 

bonete; șervețele; http//papipapicuisine.wixsite.com. 
o O reflecție, o sugestie pentru succesul activității, motivarea copiilor sau implicarea părinților: 
- Lansarea unei invitații la acest concurs “Masterchef de grădiniță” prin exemplul propriu - o poză 

cu doamna educatoare costumată în bucătar și gătind de zor va fi un punct de implicare rapidă atât a copiilor 
cât și a părinților în această activitate. 

 
 
2. Săptămâna independentă: ,,Spune ce simți!” 
o Tema: ,,Lumini și umbre” 
o Comportamentul urmărit: Capacitatea copiilor de a-și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege 

și răspunde emoțiilor celorlalți. 
o Categoria de activitate: Activitate de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineață ,,Bună 

dimineața, ursuleților!” 
o Sarcina de lucru: Dragii mei ursuleți, dimineața a sosit!/ Cu mic, cu mare v-ați trezit/ A-nceput o 

nouă zi!/ Să ne bucurăm, copii!/ Și-o îmbrățișare caldă să trimitem tuturor din…păpădii!” 
o Materiale necesare & linkuri utile: Valsul Primăverii – Frederic Chopin; o fotografie cu o inimă 

realizată din păpădii 
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o O reflecție, o sugestie pentru succesul activității, motivarea copiilor sau implicarea părinților: 
- “Va exista întotdeauna ceva mult mai urgent decât protejarea stării de bine a copiilor . Dar 

niciodată nu va exista ceva mai important.” - un mesaj din suflet care am sperat să ajungă la sufletul 
părinților și, astfel să participe la această activitate. Inimioara realizată din păpădii nu numai că le va readuce 
aminte copiilor că doamna lor educatoare îi iubește și, deși este departe, este aproape sufletește de ei, dar îi 
va și motiva să răspundă la fel. 

 
 
3. Săptămâna: ,,Călători în lumea-ntreagă” 
o Tema: ,,Mergem mai departe, dar cu autobuzul” 
o Comportamentul urmărit: Dezvoltarea imaginației și creativității copiilor. 
o Categoria de activitate: Activități liber alese- joc distractiv de construcții - ,,Ne plac spaghetele” 
o Sarcina de lucru: Realizarea diferitelor forme (mijloace de transport) folosind spaghetele pe 

suporturi diferite 
o Materiale necesare & linkuri utile: planșete,,carton colorat, spaghete, înregistrare audio-video cu 

poezia ”Mijloacele de transport” de Niculina Mureșan. 
- Poezia înregistrată audio-video ”Mijloacele de transport” de Niculina Mureșan va contribui la 

trezirea interesului copiilor pentru realizarea temei date, iar părinții vor avea ca sarcină să realizeze, alături 
de copil, din spaghete imaginea mijlocului de transport preferat. 

 

 
 
 

1264



 
 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  

 
 PROF. INV. PRIMAR, MIHAELA SOARE 
 ȘCOALA GIMNAZIALA “SF. ANDREI”, 

 BUCUREȘTI, SECTOR 6 
 
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv/educativ. Ea are scopul de observa și 

măsura efectele activităţii de învățare, în vederea optimizarii acesteia. Acest lucru se realizează baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute, prin intermediul instrumentelor de evaluare. 
Există două tipuri de bază de evaluări: evaluările formative, care sunt continue, consecvente și oferă 
feedback critic elevilor, și evaluările sumative, care măsoară ceea ce elevul a învățat după finalizarea unui 
capitol.  

Evaluarea în sistem tradițional se realizează prin următoarele mijloace: probe scrise, orale, practice, 
observaţia directă, referate, proiecte, teme pentru acasă, portofolii. Toate aceste modalități de evaluare a 
elevilor se pot adapta mediului online. Ele se vor alege în funcție de nevoile și obiectivele de învățare. De 
exemplu, un test online va fi alegerea perfectă dacă obiectivul profesorului este să măsoare rapid dacă elevul 
a acumulat cunoștințele predate într-un capitol.  

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; pentru testarea pe computer (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). 

Să vedem cum putem folosi câteva dintre cele mai comune metode de evaluare pentru a sprijini 
învățarea elevilor, dar și câteva exemple inedite. 

1. Teste online  
Testele sunt instrumente tradiționale de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu tehnologia, 

acestea sunt o modalitate excelentă de a stimula învățarea elevilor. Întrebările din chestionare pot lua mai 
multe forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere, etc. Un beneficiu al testelor este că 
sunt scurte și ușor de evaluat. Ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi schimbate, astfel încât testul fiecărui 
elev să fie unic. Testele online pot fi create cu ușurință, folosindu-se diferite aplicații. Google Forms este o 
aplicație pentru crearea de teste, care oferă mai multe tipuri de întrebări. Este foarte simplu să alegi unul 
dintre tipurile prestabilite în aplicație pentru a crea un test pentru elevi, rapid și ușor.  

2. Întrebări deschise / Eseu 
Întrebările deschise sau de tip eseu sunt metode uzuale de evaluare calitativă. Acestea 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. 
Eseurile necesită un timp mai lung pentru ca elevii să se gândească, să-și structureze și să-și compună 
răspunsurile. Spre deosebire de multe alte tipuri de întrebări, acestea nu pot fi verificate automat la cursurile 
online, așa că profesorii vor trebui să-și facă timp pentru a le corecta una câte una. 

3. Interviuri online 
Interviul online poate fi inclus într-o conferință video, pentru a oferi învățării o notă mai personală. 

În timpul scurtelor interviuri online, studenții își pot demonstra competențele în limbă, muzică, educație 
financiară și alte discipline, unde stăpânirea abilităților specifice este o cerință importantă. Uneori pot 
efectuate interviuri de grup - de exemplu, în cazul prezentărilor de proiecte realizate în echipă. 

Se pot partaja interviuri online cu ajutorul aplicațiilor pentru conferințe web precum Zoom sau Meet. 
Pentru a obține cele mai bune rezultate, interviul trebuie să fie pregătit înainte. Întrebările trebuie să fie 
formulate cu grijă, iar conferința trebuie să fie programată.  
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4. Activități de tip joc 
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. Evaluările bazate pe jocuri sunt considerate jocuri distractive 
și nu „teste”, deci sunt în general un bun indicator al abilităților și cunoștințelor elevilor. În plus, s-a 
demonstrat că îmbunătățesc învățarea prin promovarea dezvoltării abilităților non-cognitive, cum ar fi 
disciplina, asumarea riscurilor, colaborarea și rezolvarea problemelor. Elevii cu performanțe ridicate se 
bucură de competiția cu colegii lor în participarea în cadrul jocurilor. 

Putem crea activități de tip joc cu ajutorul aplicațiilor Quizlet și Kahoot. Acestea sunt două aplicații 
populare, pe care profesorii le pot folosi pentru a crea jocuri interactive de învățare, cu ritm rapid. Cu 
Quizlet se poate crea un set de flashcarduri online pentru învățarea termenilor și definițiilor, în timp ce cu 
Kahoot se pot crea teste captivante. În urma rezolvării acestot teste elevii obțin 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. 

5. Sondaje online 
Sondajele vă permit să captați feedback direct de la publicul dvs. despre experiența lor de învățare. 

Ele pot fi folosite pentru a măsura orice, de la satisfacția învățării, până la motivul pentru care un elev a 
făcut o anumită alegere în timpul lecției. Sondajele online sunt foarte atractive pentru cursanți, deoarece le 
permit să-și împărtășească opiniile, să se audă și sunt rapid de finalizat. 

Se pot utiliza, de asemenea, întrebări de sondaj atunci când profesorul dorește să capteze rapid atenția 
elevilor și să-i determines participle actic în timpul unei lecții online. Pentru acesta din urmă, puteți efectua 
pur și simplu un sondaj de dispoziție. 

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 și alte platforme online specializate, dar si aplicații 
cum ar fi Formulare din GSuite, care permit crearea, trimiterea și analiza de sondaje. 

6. Postări pe forum 
Un forum este un spațiu virtual de discuții organizat în jurul unui subiect. Elevii pot fi solicitați să 

contribuie cu o postare pe forum. Aceasta este o modalitate excelentă prin care se poate evalua înțelegerea 
unei leții, de a stimula interesul și de a le susține învățarea. În această activitate, elevilor li se oferă o 
întrebare care stimulează gândirea critică, bazată pe o lecție sau o lectură, și li se cere să formuleze un 
răspuns. Răspunsurile lor sunt postate pe un forum, iar colegilor lor li se oferă șansa de a le citi și comenta 
pe marginea lor. Profesorul poate folosi această metodă atunci când dorește ca elevii să interacționeze, să 
comunice și să colaboreze, ca parte a procesului de învățare, verificând în același timp înțelegerea 
subiectului. 

Evaluările sunt o parte esențială a învățământului online și ar trebui efectuate cu aceeași rigoare cu 
care sunt create conținutul învățării, activitățile din cadrul lecției online. Important este că profesorul nu 
trebuie să fie un geniu al programării pentru a crea evaluări online. Există multe instrumente software care 
îi permit să genereze sarcini atractive. Trebuie doar să-și aleagă modul de evaluare a învățării și o aplicație 
pentru a crea testul droit și pentru a obține rezultatele scontate. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

 
COLEGIUL ECONOMIC„ PINTEA VITEAZUL”- CAVNIC - MARAMUREȘ 

 PROF. INV. PRIMAR: ȘOMCUTEAN GERALDINE 
 
 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 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. 

 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.  

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

 Unele dintre ele 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 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 imaginea de pe 
interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 Alte instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 
 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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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.  
 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. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie 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 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 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 PROF. PENTRU INV. PRIMAR: SOPORAN CAMELIA 
 LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL’’ TIMIȘOARA 

 
 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. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Materiale din cadrul urmatoarelor cursuri:  
- Cursul ,,CRED- Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti’’ 
- Cursul ,,Indreptar digital – Intensiv de educatie digitala pentru invatatori’’ 
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INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU EVALUARE LA ORA DE ISTORIE 

 
PROF. MARIA-CRISTINA ȘOPTEREAN 

COLEGIUL TEHNIC ,,VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII, CLUJ 
 
Tehnologiile de informare și comunicare fac deja parte integrantă din viața cotidiană a multora, iar 

dezvoltarea fără precedent a acestora și integrarea lor în diferite sfere ale societății și, cu deosebire în 
sistemul educațional, reclamă o abordare adecvată a utilizării lor. Tehnologiile de informare și comunicare 
permit elevilor să aibă acces la arhive virtuale și la surse de documentare originale, precum și la diferite 
interpretări ale altor surse. Astfel că, profesorii de istorie au rolul și de a ghida elevii în utilizarea corectă a 
tehnologiilor de informare și comunicare. Ei trebuie să prezinte criterii după care să fie analizată fiabilitatea 
surselor prezentate de aceste noi tehnologii. 

Acest cadru conține patru întrebări fundamentale care trebuie să ghideze în mod constant elevii: 
a) Ce informații sunt furnizate de aceste tehnologii și care sunt informațiile omise sau disimulate? 
b) Care sunt contradicțiile evidente în raport cu informațiile prezentate? 
c) De unde provin informațiile vehiculate în aceste surse de documentare? 
d) Care sunt intențiile celor care au conceput site-ul sau ale autorilor acestor surse documentare? 
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: 
a) 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. 
 b) 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. 
 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. 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. 

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

 e) 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. 

În concluzie iată câteva exemple vizând utilizarea instrumentelor digitale: 
• pentru învățare (resurse utile, bune practici, componente din curriculumul obligatoriu; continuarea 

utilizării platformelor de învățare (Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Learningapps, Miro 
etc.); 

• pentru feedback (Google Forms, social media ca instrument util pentru reflexivitate și metacogniție); 
• comunicare cu și între elevi (utilizarea Whatsapp, Facebook/Messenger, email wrc, aplicații mobile 

favorite etc.) 
• comunicarea colaborativă online (Meet, Skype, Zoom etc.). 
Și voi încheia expunerea cu două exemple utilizate de mine la clasă: Google Forms și Google 

Jamboard 

 
 

 
 
 
SURSE UTILIZATE: 
*www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/ 
*http://educatiacontinua.edu.ro/upload/1599245630_Istorie_Liceu_Capita%20-

%20EDP_fb%20Capita.pdf 
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EVALUAREA ONLINE  

 
PROF. SOROCEANU RAMONA 

LICEUL TEHNOLOGIC CLISURA DUNARII MOLDOVA NOUA 
CARAS-SEVERIN 

 
 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. 

 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, 
conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor și apoi desprinderea 
concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv.  

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, elevul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea calificativului 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. O importanta deosebita are auto-determinarea elevului 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 elevul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

 După opinia mea, probele scrise ies din discuție pentru instrumentele online. Inclusiv partea cu 
testele de evaluare sumativa nu mai este aplicabilă. 

 Probele practice… doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  
 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. 
 Jocurile didactice sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
 Aplicaţiile feed-back- sunt instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
 Quizizz-ul este un instrument on-line 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 

 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. Putem 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. 

 Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut; Există aplicații interesante : rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul lipsă.Avantajul 
este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material de învățare pe 
platforma Learning Apps . 

 Perioada ce o traversăm este destul de grea, însă nu trebuie să uităm că evaluarea elevului trebuie 
să fie corectă, completă şi continuă  

 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 cadrului 
didactic.  

 “Oricât s-ar dezvolta tehnologia. 
Prietenă cu omul juvenil. 
Un dascăl va rămâne alifia 
 Ce vindecă un suflet de copil.”(Dascălul nu piere-Ana Ardelean) 
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EVALUAREA ÎN ONLINE-GOOGLE FORMS 

 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, BALȘ 

PROF: SOROIU ȘTEFANIA 
 
Din cauza contextului actual s-a impus un nou model de predare-învățare-evaluare, de tip „blended-

learning”, o combinare a învățării tradiționale cu cea prin e-learning, astfel încât de voie, de nevoie, s-a 
trecut în cealaltă extremă: cea a unei școli făcute exclusiv online. Digitalii nativi, cei care, zilnic, 
interacționează cu tehnologiile digitale, au alte așteptări. Lor li se pare firesc să li se prezinte un conținut în 
format multimedia (nu doar tipărit – ca în manual, sau doar vorbit – ca la clasă); să îl poată accesa de 
oriunde, oricând, de câte ori vor (nu doar la ora de clasă dedicată); să îl personalizeze, în funcție de nevoile 
lor.  

O lecție reușită desfășurată în mediul online, consider că este cea care: 
• Are explicit formulate obiectivele și le prezintă elevului; 
•  Oferă conținutul lecției în format multimedia (text + audio/video + animație + aplicații software); 
•  Îi face pe elevi să fie activi (spre exemplu, să utilizeze acele aplicații) pe parcursul lecției; 
• Rezumă esențialul; 
•  Oferă situații concrete în care se pot aplica cunoștințele dobândite (abordează explicit utilitatea 

lecției); 
• Oferă recompense pentru înțelegerea lecției. 
Platforma pe care o utilizez cu elevii mei, nivel liceal, în procesul de învățare-predare-evaluare este 

Google Classroom, care îmi oferă o serie de avantaje, pentru a eficientiza înțelegerea conținuturilorși a-i 
face pe elevi să fie cît mai activi în acest proces.  

O serie de avantaje oferite de această platformă îl reprezintă testele grilă pe care le putem da elevilor 
folosind Google Forms, printre care vă enumăr câteva: necesită abilități digitale minime din partea elevilor, 
corectarea este foarte rapidă, feedbackul pentru elevi este imediat, prin afișarea punctajului, grad mare de 
atractivitate pentru elevi, pe foaia de calcul tabelar se colectează toate răspunsurile, astfel încât avem o 
evidență clară a nivelului fiecărui elev, de asemenea, formularul Google realizează interpretarea grafică a 
fiecărui item din test și, în plus, asigură un ambient plăcut și competitiv, propice actului didactic. 

Instrument de evaluare în google forms- un exemplu de test pe care l-am folosit la clasă( a x-a liceu) 
 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. M. Vlada, E-Learning şi Software educaţional, on line - http://fmi.unibuc.ro/ Anunturi /cniv2003  
2. https://www.google.com/edu/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ȘORTAN MARIUS  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 
 
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. 

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 permită 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 . 

 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 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 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 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. 

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 Î N Î NVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR Î NVĂȚĂMÂNT PRIMAR SOTIRESCU DANIELA 
SCOALA GIMNAZIALĂ TRIVALEA-MOSTENI 

JUD. TELEORMAN 
 
 Învățământul românesc este provocat de contextul social care deschide oportunitatea predarii-

evaluarii online.Atat pentru elevi, cat si pentru profesor ,invațarea la distanța adapteaza relatiile scolare si 
transforma resursele web in mijloace indispensabile de predare- invațare.Exista o gama variata de noi 
tehnologii care ofera aplicatii, platforme de invatare, instrumente de predare, - invatare- evaluare online 

 Metodele aplicate la clasa au un puternic rol in calitatea educați ei si sunt diverse de la un profesor 
la altul. Colaborarea dintre cadrele didactice este un avantaj al impartasirii experiențe i didactice in predarea 
online, un mijloc de diseminare a rezultatelor obtinute in implementarea metodelor si strategiilor. 

 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. 

 Fiecare profesor cauta metoda cea mai potrivita pentru elevii sai. Se pot realize proiecte care se pun 
apoi in mediul virtual si sunt studiate de profeso si elevi. Temele de lucru pot fi mult mai elaborate utilizand 
instrumente web. Se pot accesa informatii de pe site uri de tip wiki(exercitii de auto- evaluare-teste), 
activitati applicative,accesarea bibliotecilor online.Evaluarea prin teste online consta in: •Crearea testului 
– specificarea întrebărilor şi răspunsurilor  

• Încărcarea testului pe server (upload) 
 • Accesarea testului de către studenţi 
 • Susţinerea testului  
• Vizualizarea punctajului  
 • Cuantificarea num ărului de răspunsuri greşite/corecte pentru fiecare întrebare pusă 
 – Numar răspunsuri corecte din numar total de întrebări  
• C ăutarea p ăr ţilor greşite dintr-un răspuns 
 – Penalizări pentru fiecare răspuns greşit 
 • Căutarea părţilor corecte dintr-un răspuns  
Literatura de specialitate spune : 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.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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 EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. SPINU CECILIA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, CAMPINA 
 
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. Însă, situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul 
de învățământ, prin mutarea conținutului și a interacțiunii în mediul online. Astfel, se impune o altă manieră 
de abordare a evaluării rezultatelor şcolare.  

De-a lungul timpului, s-au născut multe platforme ce permit creerea de chestionare, sondaje sau teste 
online, fiecare cu punctele lor forte, pentru a satisface exigențele utilizatorilor.  

O soluție a venit împreună cu aplicațiile puse la dispoziție de platforma Google Suite. Printre acestea, 
Google Forms este cel care se potrivește cel mai bine scopurilor profesionale și nu doar. Google Forms 
face parte din pachetul de instrumente pus la dispoziție G.Suite, prin care poți crea sondaje, dar și teste 
online, gratuit. Extrem de versatil, acest instrument iți permite să creezi sondaje și teste de toate tipurile, pe 
diverse subiecte. 

Pentru a crea un sondaj sau un test pe Google, va trebui mai întâi să accesăm pagina  
https://www.google.com/intl/ro/forms/about/ si sa accesăm formulare Google”.  
Fie că este folosit ca sondaj pentru măsurarea feedback-ului sau este folosit drept test, sunt la 

dispoziție următoarele variante de itemi: 
• Răspuns scurt: răspunsul la întrebarea adresată necesită puține cuvinte ce justifică răspunsul 
• Paragraf: răspunsul la intrebare necesită o justificare mai lungă 
• Răspunsuri multiple: persoana va trebui să aleagă răspunsul corect din răspunsurile prezente. 
• Casete de selectare: se poare selecta cel puțin un răspuns din cele prezente sau se poate selecta 

opșiunea “altul” iar persoana 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. Există 

posibilitatea specificării tipului de fișier și dimensiunile acestuia. 
• Scara liniară: răspunsul poate fi evaluat utilizând o scara de la 0 la 10. 
• Grilă cu mai multe variante: iți permite selectarea unui răspuns pentru fiecare rând individual 

dintr-o anumită grilă. 
• Caseta de selectare sub forma de grila: iti permite selectarea a cel puțin unui răspuns pentru 

fiecare rând individual dintr-o anumită grilă. 
• Data: se poate introduce data în cadrul răspunsurilor 
• Ora: se poate alege ora din zi sau o anumită perioadă de timp a zilei pentru desfățurarea sondajului. 
 Avantajul acestui tip de test este că elevii pot afla imediat dacă au răspuns corect sau nu, dar numai 

în situația în care au fost utilizați itemi cu răspunsuri multiple, casete de selectare, grila cu mai multe 
variante, caseta de selectare sub forma de grila. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. În cazul 
în care răspunsul cerut este deschis, în format scurt sau paragraf, atunci cea mai bună soluție este corectarea 
manuală și trimiterea punctajului pe adresa de email ce a fost reținută de program. 

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 Forms permite colectarea informațiilor privitoare la răspunsurile date 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 sa fie verificate în timp real. Mai 
mult, există posibilitatea de a obține un raport asupra gradului de însușire a unora dintre cunoștințe în 
detrimentul celorlalte și centralizarea rezultatelor în grafic. 
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Mai mult de atât, se poate face o autoevaluare dacă se selectează obțiunea ca utilizatorul să poată 
vedea întrebările la care a răspuns corect sau greșit cât și valoarea acestora in puncte. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 

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, tabletă sau telefon intelligent pe care să acceseze 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. 

Un avantaj ce nu poate fi neglijat se datorează sistemului ce permite ca și părintele să fie parte din 
procesul educațional. Astfel, părinții au acces la rezultatele evaluării și, în funcție de acestea pot purta 
dialoguri constructive împreună cu copilul, iar anumite recomandări ale profesorului (legate de evaluare) 
pot fi urmărite și de către părinte. Astfel, percepția părinților față de școală și relația lor cu școala pot deveni 
mult mai bune, deoarece vor fi implicați continuu în acest proces. 

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. 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR SPIRIDON ION 

ȘCOALA GIMNAZIALA BIRCII, ORAȘUL SCORNICEȘTI, JUDEȚUL OLT 
 
Oricât de atractivă sau de performantă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate suplini în 

totalitate multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării ,,față în față”, acțiuni inițiate prin deciziile cadrului 
didactic. 

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. 

Predarea și evaluarea online a elevilor au fost introduse de Ministerul Educației în fișa-cadru a 
postului pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în cursul anului școlar precedent. 

Astfel, conform Ordinului nr. 413 din 19 mai 2020, în fișa de evaluare în vederea acordării 
calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar 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; 
De asemenea, 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. 

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 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 
etc. 

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. 

Există patru metode de evaluare formativă online întâlnite mai des:  
-testele online; 
-eseul de un minut; 
-E-portofoliul; 
-instrumentele Web 2.0. 
Testele online sunt cele mai cunoscute. Marele avantaj pe care îl au este acela că permit evaluarea 

automată și, deci, primirea imediată a rezultatelor. Majoritatea instrumentelor de creat teste online permit 
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adăugarea de itemi. Aceștia pot avea mai multe răspunsuri, din care unul singur este corect, sau mai multe 
răspunsuri posibile, din care corecte sunt o combinație de răspunsuri. De asemenea, sunt itemi în care elevul 
poate scrie pe calculator un răspuns scurt, care este ulterior comparat cu opțiunile corecte stabilite de către 
cadrul didactic. 

Dacă dorim ca evaluarea formativă realizată prin teste online să conducă la creșterea performanțelor 
școlare, acestea trebuie administrate în mod constant. Obligatoriu, un test trebuie să aibă și un feedback pe 
care trebuie să-l oferim elevilor cât mai repede. 

Al doilea mod de evaluare formativă online îl reprezintă eseul de un minut, prin care i se cere elevului 
să scrie răspunsul la una sau mai multe întrebări în intervalul de timp amintit. Avantajul pe care îl are acest 
gen de verificare este acela că timpul alocat citirii răspunsurilor este relativ scurt și oferă o imagine destul 
de clară asupra nivelului clasei. Se mai poate aplica și sub forma unui sondaj rapid în care li se cere elevilor 
să bifeze, de pildă, ce nu au înțeles dintr-o listă de termeni, cu precădere cei care sunt mai dificili. 

A treia modalitate este e-portofoliul care conține lucrările elevilor pe o perioadă mai îndelungată. Se 
stabilește un folder special pentru fiecare elev, în care se specifică de la început o listă cu cerințe, copilul 
fiind cel care stabilește momentul în care transferă un anume element. Portofoliul conține rezolvări de 
sarcini făcute de elevi, nu fișe sau scheme realizate de cadrul didactic. Beneficiul acestei metode este că 
arată evoluția elevului, acesta fiind conștient de ea. Totodată, educatorii, dar mai ales părinții pot urmări 
parcursul propriilor copii și felul în care aceștia fac față sistemului de predare online. 

Instrumentele Web 2.0, a patra metodă de evaluare electronică, dau elevilor posibilitatea creării de 
conținut colaborativ. Există posibilitatea publicării pe un blog comun, a comentariilor la postările făcute, a 
discuțiilor pe diverse forumuri. Se mai pot construi pagini web de tip wiki, oricine putând adăuga conținut, 
panouri virtuale, reviste etc. 

Unele dintre aceste metode sunt mai greu de aplicat individual, în special la elevii de vârstă mai mică. 
Cu toate acestea, pot oferi o imagine bună asupra învățării grupului ca ansamblu închegat, dar și individual, 
atunci când un elev întâmpină obstacole în procesul de învățare. 

Concluzionând, trebuie amintit faptul că scopul evaluării formative nu este acela de a pune 
note/calificative, ci de a stabili gradul de realizare a obiectivelor/competențelor și calea ulterioară ce trebuie 
urmată pentru a atinge nivelul propus. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR: SPITA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1, MOTRU, JUDETUL GORJ 
 
 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.  

 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/
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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/
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OCNA DE FIER 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SPOREA PAULA GABRIELA 

 
 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 demersul curricular al anului 2020- 2021. Acest material 
ia în considerare și valorifică diversitatea de situații în care a funcționat activitatea educațională a grupelor 
de învățământ preșcolar, această varietate manifestându-se la nivelul: 

 1 .canalelor de comunicare folosite pentru interacțiunea cu preșcolarii (grup de WhatsApp, grup 
închis de Facebook al grupei/al grădiniței, e-mail, telefon, platforme educaționale)  

2. Competențele-cheie definite și statuate în lege se regăsesc în domeniile de dezvoltare. Curriculumul 
pentru educație timpurie se corelează astfel cu celelalte niveluri de învățământ, pentru realizarea coerenţei 
la nivelul sistemului educaţional românesc. 

 3 Educația timpurie este plasată la baza dezvoltării competențelor-cheie, nivelul pre-elementar – 
stimulare comportamentală.  

4 Repere metodologice școlar – nivel pre – dispozitivelor folosite de cadrele didactice pentru 
comunicarea cu familiile copiilor (telefon inteligent, laptop, desktop, tabletă) – diversității platformelor 
sincron folosite (Zoom, Meet, Kinderpedia ș.a.m.d.) – varietății conținuturilor comunicării cu familiile 
copiilor (organizarea învățării la distanță prin transmiterea de sugestii de activități, transmiterea 
informațiilor pentru protejarea de infectarea cu virusul SARS-CoV 2, organizarea de activități online) – 
diversității resurselor folosite pentru organizarea activităților pe care părinții/adulții care au acompaniat 
copiii le-au utilizat predominant cu aceștia în perioada stării de urgență (linkuri cu povești și cântece, 
sugestii de jocuri pentru familie, fișe de lucru, linkuri cu experimente). Astfel, în perioada 11 martie 2020-
12 iunie 2020, cadrele didactice din învățământul preșcolar au parcurs Curriculumul pentru educație 
timpurie (2019) în ritm diferit, proiectând activități de învățare diferite, în funcție de specificul grupei, al 
comunității și al familiilor copiilor, în funcție de dispozitivele și resursele aflate la dispoziția acestora și de 
abilitățile digitale ale ambelor părți (cadru didactic și părinți), utilizând inclusiv resurse tipărite (fișe de 
lucru) transmise copiilor din comunitățile vulnerabile prin intermediul personalului grădiniței, mediatorilor 
sanitari sau școlari. Dat fiind specificul acestui nivel de studiu, care operează cu domenii de dezvoltare și 
urmărește atingerea comportamentelor la sfârșit de ciclu preșcolar, lăsând libertate cadrului didactic în 
alegerea conținuturilor abordate în cadrul activităților/proiectelor tematice, respectiv realizarea unor 
planificări anuale individuale, materialul de față propune: – realizarea unei evaluări inițiale cu rol diagnostic 
pe baza Fișei de apreciere a progresului copilului înainte de intrarea în clasa pregătitoare – activități de 
învățare sugestive și relevante, atât pentru varianta față în față, cât și pentru cele care se pot organiza la 
distanță, adresând toate cele cinci domenii de dezvoltare și luând în considerare gradarea complexității 
activităților și diversificarea sarcinilor de lucru, astfel încât să acopere, gradual, ceea ce se așteaptă să poată 
face un copil de la 3 la 6 ani, acordând atenție și ținând seamă de particularități individuale – recomandări 
pentru un demers didactic accesibil și de calitate pentru toți preșcolarii în anul școlar 2020-2021. Atât din 
perspectiva activităților pentru evaluarea inițială, cât și în cazul activităților de învățare sugerate pentru 
atingerea comportamentelor la sfârșitul preșcolarității, vor fi abordați toți itemii comportamentali, respectiv 
toate comportamentele. Cadrul didactic este acela care va face selecția activităților atât pentru evaluarea 
inițială cât și pentru activitățile de învățare relevante pentru copiii pe care îi coordonează, în procesul de 
învățare care urmează. În această selecție, cadrul didactic va lua în considerare o multitudine de variabile: 
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vârsta copiilor, resursele existente în grădiniță, resursele de care dispun familiile copiilor acasă, precum și 
particularități individuale care impun o abordare diferențiată sau individualizată. În cadrul acestui 
document, pornind de la specificul nivelului de învățământ preșcolar în care se operează cu comportamente 
în loc de competențe specifice, cu domenii de dezvoltare (care sprijină învățarea centrată pe copil prin 
activități pe domenii experiențiale, pentru dezvoltare personală și activități liber-alese) în loc de competențe 
generale, cu domenii experiențiale – corespondente ariilor curriculare, și unde constatăm absența unor 
conținuturi prescrise și libertatea cadrului didactic de a le aborda integrat sau disciplinar pentru 
achiziționarea comportamentelor de sfârșit de ciclu preșcolar, am adoptat un demers relativ diferit 
(comparativ cu celelalte niveluri de studiu). 

Pentru nivelul preșcolar propunem organizarea evaluării inițiale pentru o perioadă care poate depăși 
cele 2 săptămâni alocate prin tradiție la începutul anului școlar pentru realizarea unei evaluări inițiale 
temeinice și realizarea planificării pe baza rezultatelor evaluării (2-4 săptămâni) . 7 Timpul destinat 
evaluării inițiale poate fi diferit la o grupă pe continuitate (unde 2-3 săptămâni pot fi suficiente), față de 
grupele mici (unde se pot aloca 3 -4 săptămâni dat fiind procesul de adaptare al copiilor). 
https://www.stepbystep.ro/programe/pedagogie-prietenoasa-abordari-in-context-pandemic/).  

Repere metodologice școlar – nivel pre - Recomandăm ca evaluarea inițială să se realizeze pe baza 
Fișei de apreciere a progresului care va fi completată la momentul septembrie 2020 pentru fiecare copil8 
urmărind gradul de achiziție pentru fiecare item comportamental: – A: comportament atins – D: 
comportament în dezvoltare – NS: comportament care necesită sprijin.  

- Evaluarea inițială va asigura o radiografie a nivelului copiilor de 3/4/5 ani care urmează să 
frecventeze grădinița începând din septembrie 2020. Pornind de la completarea Fișei de aprecierea a 
progresului, educatoarea/echipa de educatoare întocmește caracterizarea grupei, definind comportamentele 
pe care le va aborda prioritar, realizând un demers diferențiat (de exemplu, pentru copiii care nu au continuat 
în nicio formă învățarea după data de 11 martie, copiii care au fost susținuți insuficient de adulții care i-au 
acompaniat, copiii care au reușit să parcurgă sarcinile de învățare propuse cu achiziții corespunzătoare), și 
totodată individualizat. - Evaluarea inițială joacă un rol important pentru a informa părinții în susținerea și 
stimularea dezvoltării copilului. Astfel, rezultatele evaluării inițiale trebuie discutate cu părinții (prin 
întâlniri față în față sau folosind platforme online). Este nevoie ca educatorii să adreseze orice interes/nevoie 
de învățare/dezvoltare a copiilor în parteneriat cu părinții acestora/adulții de referință, dar și cu alți 
profesioniști relevanți la nivelul grădiniței sau al comunității (logoped, consilier școlar, mediator școlar, 
mediator sanitar, acolo unde este cazul). - Atât în cazul evaluării inițiale, cât și al evaluării continue și 
sumative, recomandăm renunțarea la fișele de lucru. - Evaluarea inițială va fi realizată 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 (dacă este cazul). - Completarea și analiza 
fișelor de observare vor evidenția itemii comportamentali în dezvoltare sau comportamentele unde copiii 
au nevoie de susținere (evaluare diagnostică) și care vor constitui punctul de plecare pentru planificarea 
activităților anului școlar 2020-2021.  
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ŞCOALA ONLINE 

 
STAIER IOANA-ELENA 

COLEGIUL NATIONAL „MIRCEA ELIADE” SIGHISOARA 
 
Anul şcolar 2019-2020 a fost unul diferit, deoarece Ministerul Educaţiei şi Cercetării a hotărât în data 

de 11 martie 2020 să suspende cursurile faţă în faţă, sistemul de învăţământ fiind nevoit să se îndrepte către 
noi modalităţi de comunicare şi cooperare prin care se putea continua activitatea educativă. Instituirea stării 
de urgenţă pe întreg teritoriul ţării ne-a pus în faţa unei noi realităţi, adulţii şi elevii fiind nevoiţi să 
descopere noi moduri de conectare socială şi de continuare a activităţilor profesionale, sociale, culturale şi 
de a petrece timpul liber. În această situaţie inedită utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare care nu 
putea fi imaginată cu câţiva ani în urmă. Faptul că această schimbare s-a petrecut peste noapte, a pus 
societatea în faţa unei provocări căreia nu i-au putu face faţă. 

Realizarea activităţilor educative utilizând instrumente şi resurse digitale nu constituie o noutate 
pentru cei mai mulţi profesori. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a promovat câteva programe cu 
componentă digitală: programe de formare a cadrelor didactice în utilizarea TIC, constituirea unei baze de 
resurse educaţionale deschise sau demersurile din proiectele ROSE şi CRED. 

Presiunea cea mai mare asupra sistemului de învăţământ şi a societăţii a venit din faptul că pentru 
educaţie a trebuit să fie utilizate doar mijloace de comunicare la distanţă. Sistemul educaţional din România 
era doar parţial pregătit, o mare parte din profesori nu posedă în acest moment suficiente informaţii şi 
competenţe în domeniul instruirii asistate de calculator. Curriculumul permite într-o măsură foarte mică 
transpunerea activităţii la distanţă. Companiile care dezvoltă soft-uri educaţionale au fost şi ele luate prin 
surprindere de evoluţia pandemiei şi a trebuit să treacă o perioadă până au găsit soluţiile cele mai bune. 

Astfel stând lucrurile, în învăţarea online, au apărut o serie de impedimente de natură logistică, 
pedagogică, tehnică şi de conţinut în domeniul multor discipline şcolare, toate acestea putând fi percepute 
ca obstacole cărora profesorii şi elevii încearcă să le facă faţă în ritmul în care apar, dar pentru a trece peste 
aceste obstacole trebuie să dai dovadă de măiestrie şi inventivitate. Soluţiile găsite pentru a rezolva aceste 
probleme nu au putut fi aplicate peste tot, deoarece fiecare şcoală s-a confruntat cu probleme specifice 
zonei, dar şi condiţiile sociale au avut un cuvânt greu de spus. 

Tehnologia digitală a făcut posibilă continuarea unor activităţi didactice la distanţă, cu toate acestea 
o parte din activitatea didactică nu se poate face online, acest lucru având un impact negativ asupra învăţării. 
Comunicarea nu mai este autentică şi relaţionarea umană nu mai este posibilă, elevilor cu nevoi speciale de 
învăţare nu li se mai poate acorda atenţia necesară. În învăţarea online, fiecare elev poate să prezinte pentru 
profesor a posibilă situaţie de dificultate de învăţare, astfel nu mai pot fi identificaţi cei cu probleme reale. 
Profesorul îşi cunoaşte, de obicei, bine clasa şi ştie elevi care s-ar putea să aibă nevoie de sprijin 
suplimentar, însă acest lucru s-ar putea realiza doar ulterior activităţii de predare online, prin consiliere 
individuală. Interacţiunea personalizată cu un elev anume în mediul online este greu de realizat, deoarece 
profesorul este urmărit de întreaga clasă şi fiecare elev îi solicită atenţia. 

Platformele educaţionale (GSuite şi Office 365) facilitează comunicarea în timp real între profesor şi 
elev, cu toate acestea, ea este percepută ca fiind oarecum artificială din cauza imposibilităţii obţinerii unui 
feed-back real. Faptul că profesorul poate fi auzit şi de alte persoane decât elevii săi sau chiar poate fi 
înregistrat, îl face pe acesta să aibă un discurs corect, consistent şi fluid. Comunicarea nonverbală şi 
utilizarea moderată a paralimbajului completează tabloul dificil al comunicării în mediul online. 
Comunicarea nonverbală susţinea comunicarea verbală şi de aceea aceasta nu mai are rezultatul scontat. 

Monitorizarea învăţării în mediul online se realizează greu, dialogul cu clasa nu mai este autentic, 
notiţele elevilor nu mai pot fi urmărite, evaluarea se face foarte greu deoarece trebuie de cele mai multe ori 
să apeleze la altă resursă online. 

Cele mai frecvente dificultăţi în învăţare sunt: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru 
feed-back şi evaluare, dificultăţile de ordin tehnic, acestea trebuie instalate şi care nu funcţionează pe orice 
dispozitiv, lipsa suportului pedagogic, lipsa unor instrumente potrivite pentru predare-învăţare-evaluare 
pentru fiecare disciplină în parte, lipsa resurselor digitale, lipsa unui dispozitiv electronic potrivit şi nu în 
ultimul rând lipsa timpului pentru a studia aprofundat opţiunile pe care le pun la dispoziţie platformele 
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educaţionale agreate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Un profesor poate să aibă norma de predare în 
două sau mai multe şcoli, iar fiecare şcoală foloseşte altă platformă educaţională. 

Platformele educaţionale utilizate pentru comunicarea sincronă cu elevii nu au fost proiectate în 
scopul activităţilor didactice. Companiile care au dezvoltat aceste platforme au avut în vedere un public şi 
o activitate ţintă pentru care aceste platforme au fost proiectate şi adaptate. Activitatea didactică este 
complexă, comunicarea se realizează în mai multe moduri, este necesar feed-back-ul şi autoreglarea în timp 
real. 

În învăţarea online timpul pe care profesorii ăl dedică pregătirii lecţiilor este mult mai mare, iar elevii 
nu mai pot fi motivaţi aşa uşor, îşi pierd foarte repede interesul. Profesorii au fost nevoiţi să se concentreze 
în cea mai mare parte doar pe ce este esenţial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacităţi şi competenţe. 

Utilizarea noilor tehnologii i-a determinat pe profesori să-şi regândească procesul de predare-
învăţare-evaluare în aşa fel încât să fie compatibil cu comunicarea oferită de platformele folosite. 

În perioade de suspendare a cursurilor faţă-în-faţă autorităţile au sprijinit şi îndrumat cadrele didactice 
în componenta tehnică a învăţământului online, însă nu au avut în vedere aspectele pedagogice pe măsura 
nevoilor şi aşteptărilor. Crearea unui portal cu resurse educaţionale deschise (RED) ar fi o primă soluţie 
însă un asemenea portal necesită o dezvoltare permanentă, nuanţări şi completări pentru a acoperi 
diferenţiat toate nivelurile de învăţământ, toate disciplinele, mai multe tipuri de activităţi de învăţare şi de 
modalităţi de suport pentru elevii şi profesorii care nu au echipamente suficient de performante. 
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CLASSDOJO – O MODALITATE MODERNA DE REALIZARE A 

EVALUARII ONLINE PENTRU PREȘCOLARI 
 

PROF. DRD. STAN ANA-MARIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 

TARGOVIȘTE, DAMBOVIȚA 
 
 
 
 
 
 
Educaţia este un proces complex, de lungă durată, exercitat în mod organizat, formal (în instituţiile 

şcolare), nonformal (în instituţii de alt tip decât cele şcolare) sau spontan, informal, în vederea formării 
fiinţei umane ca personalitate şi a integrării sale active în viaţa socială.  

 Însă, omului mileniului trei i se solicită capacităţi de adaptare mereu sporite, și, în contextul crizei 
sanitare actuale, se adaugă o nouă formă a educației: educația online sau elearning. 

 În cadrul Conferinței Mondiale de la Jomtien (Thailanda) din anul 1990, cu tematica Educația pentru 
toți, a fost promovat un nou concept: „educație pe tot parcursul vieții”, ceea ce susține un punct de vedere 
foarte important, și anume: debutul procesului de învățare își are începuturile la naștere și se desfășoară de 
a lungul vieții. 

În acest context, a apărut dorința unei formări internaționale, care să răspundă nevoilor de formare 
personale și profesionale ale cadrelor didactice din unitate, dorință ce s-a concretizat prin implementarea în 
perioada 2019-2021 a Proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul 
educației școlare: “Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”, cod referință: 2019-1-RO01-
KA101-062678.  

Pornind pe acest drum am avut ocazia de a participa la cursul Strategies for improving classroom 
atmosphere and student motivation in schools: A modern challenge for teachers, desfășurat în Alcalà de 
Henares, Madrid, Spania, în perioada 23-29 noiembrie 2019.  

În cadrul cursului am avut posibilitatea de a mă familiariza și cu noi instrumente TIC, printre care 
Platforma ClassDojo. 

Class Dojo se adresează în principal grupelor din învățământul preșcolar și claselor din învățământul 
primar. 

Poți comunica, vizualiza informații, comenta și partaja fișiere în formatul standard al oricărei rețele 
de Social Media. Bineînțeles, ai și partea de mesagerie privată. 

Este o platformă interactivă, care permite realizarea unei evaluări interactive prin adăugarea unor 
comportamente specifice grupului cu care lucrezi, pe care le urmărești și pe care le punctezi sau le 
depunctezi. Pentru a realiza acest aspect în partea dreapta sus a ecranului se accesează Options, se alege 
Edit Class și se deschide o fereastră. Aici, la Skills, începeți să adăugați comportamentele pe care le urmăriți 
sau le puteți lăsă pe cele preselectate și care sunt în limba engleză. 
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În această aplicație se pot invita părinți. Fiecare părinte vede doar contul propriului său copil. Atunci 

când copilul primește puncte, părintele primește o notificare. În acest fel copiii sunt recompensați, atât prin 
puncte, cât și prin aprecierea părinților, 

Dincolo de asta, aplicația generează un raport de activitate pentru diversele acțiuni sau task-uri pe 
care cel mic le face, zi de zi. Există inclusiv un sistem interactiv de raportare pentru săptămâna curentă, cea 
trecută și ultimele două săptămâni, în care poți vedea un status per activități – Positive, Neutral sau Need 
Work. 

Sistemele contemporane de educație din întreaga lume se confruntă cu un ritm alert al schimbărilor, 
iar capacitatea de adaptare a resurselor umane la schimbare a devenit o condiție fundamentală pentru succes 
și, într-un număr tot mai mare de cazuri, o condiție pentru simpla supraviețuire. 

În acest context internațional deosebit de complicat, care ridică noi și noi provocări de la o zi la alta 
este necesar să învățăm din propriile experiențe, să punem întrebările potrivite și să căutăm informații noi 
pentru a putea formula strategii adecvate practicilor actuale. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 EDUCATOARE, STAN ILEANA 

GRADINITA DE LA SCOALA GIMNAZIALA “O.C.TASLAUANU”,  
COMUNA BILBOR, JUD. HARGHITA 

 
”Ca educatori si cercetatori in campul educatiei,trebuie sa privim spre viitor!” 
 Ciprian Ceobanu 
 
Educatia reprezinta un ansamblu de metode si de masuri sistematice si organizate ce au drept scop 

formarea si dezvoltarea individului prin insusirea continuturilor intelectuale, morale, fizice specifice unei 
societati si culturi. 

Activitatile se pot desfasura formal, informal sau nonformal. 
Predarea si invatarea la distanta pot lua numeroase forme. Putem vorbi despre invatarea imbogatita 

tehnologic, invatarea cu suport multimedia, instruitrea asistata la calculator, medii de invatare virtual.  
Exista trei tipuri de invatare: e-learning, blended learnimg si m-learning. 
Utilizarea tehnologiei si a resurselor digitale este doar un alt mijloc in acord cu tendintele 

contemporane, prin care educatia eficienta poate fi realizata, invatarea devenind un scop si un proces 
educativ. Eficienta utilizarii computerului este in stransa relatie cu priceperea si creativitatea umana, dat 
fiind faptul ca tehnologia este atat produs al acestor calitati si abilitati umane cat si mijloc de exprimare 
continua a lor.  

Educatia online si predarea la distanta presupune evolutia rolului profesorului si a activitatii sale, 
imbogatind arta pedagogica si interactiunea profesor-elev. 

Este important ca in structurarea si organizarea activitatii de predare online sa se tina cont de 
urmatoarele repere: 

- Echitabilitatea – continutul sa fie cat mai simplu, accesibil 
- Flexibilitatea – continutul sa fie prezentat in format multiplu. 
- Simplitate – designul cursurilor sa fie simplu, intensiv, fara complicatii. 
- Inteligibilitatea – continutul sa ofere posibilitati de explicatie . 
- Toletanta – se refera la contextualitatea procesului de invatare. 
- Efort redus- fizic, tehnic. 
- Sprijinirea unei comunitati de invatare- incurajarea relatiilor de colaborare. 
- Crearea unui climat instructional – promovarea unor atitudini de colaborare, colegialitate. 
In ceea ce priveste durata activitatii acestea trebuie sa tina cont de particularitatile dezvoltarii 

psihocognitive ale copiilor. 
Cu cat mai mica este varsta prescolarului, cu atat mai mica este si capacitatea sa de atentie, 
Tehnicile de predare in mediul online sunt: 
- Reflectia personala – in format online, in timpul oricarui tip de activitate realista si pe marginea 

oricarui tip de subiect. 
Este o metoda didactica bazata pe limbaj si pe dialog intern care presupune utilizarea gandirii. 
Avantajele acestei metode constau in faptul ca cimenteaza pastrarea continuturilor in forurile de 

termen lung ale memoriei, promoveaza dezvoltarea gandirii critice si evaluative sintetice si analitice ale 
copiilor. 

Promoveaza implicarea activa, atenta, constienta si responsabila. Ca metoda didactica presupune 
intrebari reflexibile precum: Ce parere ai …? Cum ti s-a parut…? Ce inseamna sa…?  

- Jocul de rol – ca metoda didactica jocul de rol este in sine o tehnica interactiva care stimuleaza 
gandirea, antreneaza imaginatia, limbajul, dar mai ales consolideza buna dezvoltare a abilitatilor de 
relationare si de empatie prin transpunerea elevului in “pielea diferitelor personaje sau roluri jucate”. Ofera 
posibilitatea de actiune pe o varietate de subiecte metaforic. Practic prin joc de rol putandu-se da glas active 
oricarui tip de continut informational. 
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- Metoda cubului – se refera la structurarea activitatii . 
Criteriile de organizare se refera la :  
-abilitarea cognitiva, sociala, emotionala, motrica.  
Exemplul tematic: laleaua . 
1. Descrie: partile componente ale lalelei. 
2. Compara: petalele sau frunzele lalelei cu ale narcisei, laleaua rosie. 
3. Asociaza : cuvantul lalea cu sintagma lalea ofilita. 
4. Analizeaza: influenta luminii, apei, caldurii. 
5. Aplica: interactiunea directa cu laleaua: mirosul. 
6. Argumenteaza: de ce trebuie sa ingrijim florile?  
 -de ce nu este bine sa rupem florile? 
Aceasta tehnica permite asigurarea flexibilitatii in structurarea atat a activitatii propriu-zise cat si 

elaborarea sa in functie de obiectivele ce se doresc a fi abordate si continuturilor care se doresc a fi predate. 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ONLINE 
 

STAN LIDIA 
 
DATA: 12.09.2020 
NIVELUL: II 
GRUPA:Mare 
EDUCATOARE:Stan Lidia 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Gradinita cu P.P. nr.11-structura: Gradinita cu P.N. nr.58 
TEMA ANUALĂ:”Cand, cum si de ce se intampla?” 
PROIECT TEMATIC:”Prieteni fara grai” 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “In lumea celor care nu cuvanta” 
FORMA DE REALIZARE: activitate didactică online 
DOMENIUL/DOMENIILE EXPERIENȚIALE:Domeniul stiinte 
TIPUL DE ACTIVITATE: fixare si sistematizare de cunostinte 
CATEGORII/TIPURI DE ACTIVITĂȚI: DS- Cunoasterea mediului  
MIJLOC DE REALIZARE: Vizionare film educativ  
COMPORTAMENTELE URMĂRITE : 
1. Sa descrie si sa compare nevoile de baza ale fiintelor vii;  
2. Sa-si exprime gandurile si emotiile prin desen;  
3. Isi adapteaza comportamentul in functie de diferite situatii; 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
1.sa formuleze raspunsuri la intrebarile adresate, analizand imaginile lecturate; 
2.sa descrie animalele ilustrate in imagini, precizand aspecte caracteristice, alcatuirea corpului lor, 

modul cum actioneaza, cum se hranesc, despre puii lor, despre modul lor de viata; 
3.sa se exprime clar, logic, fluent, expresiv, utilizand un limbaj stiintific corect; 
4.sa utilizeze informatii despre animalele salbatice in realizarea sarcinilor repartizate; 
 
SARCINI DIDACTICE :  
1. Asociaza corect speciile de animale in functie de zona de pe glob in care traiesc; 
2. Sa formuleze intrebari si raspunsuri, exprimandu-se corect; 
STRATEGII DIDACTICE: 
a. Metode şi procedee: observarea, conversatia, explicatia, exercitiul; 
b. Mijloace şi resurse materiale :  
Resurse online: film educativ pentru copii - “ Sa invatam animalele- Part 2- Animale salbatice” 

https://youtu.be/wHtIcGITp9s 
“Animale salbatice din Romania” https://youtu.be/j5AnxcQ-oRA 
“Invatam despre animalele salbatice din jungla” https://youtu.be/UR3c9dn45yo 
“ Animale din tinutul gheturilor” https://youtu.be/d4GTxMK5m_E 
“Animale salbatice”- cantec-” https://youtu.be/eeR-hAQlXpU 
Resurse materiale: calculator, creioane colorate, foi de desen,  
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, “Educatie timpurie nivel prescolar – Repere 

metodologice pentru consolidarea achizitiilor din anul scolar 2019-2020, Bucuresti, 2020; 
- Google- youtube “Animale salbatice din Romania”, “ Sa invatam animalele- Part 2- Animale 

salbatice”, “Invatam despre animalele salbatice din jungla”, “Animale din tinutul gheturilor”, “Animale 
salbatice”- cantec; 

- V. Preda, M. Pletea, F. Grama, A. Cocos, D. Oprea, M.Calin, Ghidul pentru proiecte tematice, Edit. 
Humanitas Educational, Bucuresti, 2005. 
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII 
-Parintii vor fi instiintati printr-o scrisoare despre ce vor face si despre ce vor urmari impreuna cu 

copiii. Scrisoarea este transmisa pe whatsapp. Filmul educativ se numeste “ Sa invatam animalele- Part 2- 
Animale salbatice”  

Dupa vizionarea filmului copiii sunt invitati pe zoom, si vor fi intrebati ce animale indragesc cel mai 
mult, daca au animale in casa sau la bunici. 

Ei vor fi intrebati despre ce animale este vorba in film, despre locul unde traiesc (in padurile din tara 
noastra, in jungla si la poli), daca mai cunosc si alte animale salbatice care nu au fost mentionate, ce stiu 
despre modul lor de viata, de hranire, despre puii lor, daca prezinta pericol pentru oameni. 

Copiii vor raspunde clar, la obiect dupa care vor desena un animal salbatic indragit de ei, si astfel se 
va realiza feed-back-ul. 

Cei care doresc sa mai vizioneze filme despre animalele salbatice o pot face accesand linkuri cu : 
“Animale salbatice din Romania”, “Invatam despre animalele salbatice din jungla”, “ Animale din 

tinutul gheturilor”. 
Ca surpriza voi folosi cantecul “Animale salbatice”. 
 
Pentru aceasta activitate online, voi folosi aplicatia whatsapp, youtube si platforma zoom. 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

SECVENȚE/ 
EVENIMENTE 
DIDACTICE 
 

CONŢINUTUL 
ŞTIINŢIFIC 
 

STRATEGIA DIDACTICĂ  
EVALUAR
E 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE ȘI 
RESURSE 
MATERIALE 

FORMA DE 
ORGANIZARE 

 

1.Captarea atenţiei 
și anunțarea temei 

Scrisoare catre 
parinti: 
“Dragi parinti,  
Impreuna cu 
dumneavoastra 
copiii vor urmari un 
film educativ despre 
animalele salbatice, 
pentru imbogatirea 
cunostintelor si 
pentru a avea 
capacitatea de a 
sintetiza si a analiza 
o informatie.Va 
doresc o activitate 
cat mai placuta 
alaturi de copii!” 

 mesajul scris 
transmis pe 
Watsapp 

Scrisoare 
Calculator, 
Filme educative de 
pe youtube 
 

individual - 

2.Dirijarea învăţării  Vizionarea filmului 
educativ transmis 
prin link. 
Ei vor privi cu 
atentie pentru a 
putea raspunde la 
intrebari despre 
aspectul lor, 
alcatuirea corpului, 
cum se hranesc, 
mediul lor de viata 
-Ce ati vazut in film? 
-Unde traiesc aceste 
animale? 
-Cum se hranesc? 

Observarea 
conversatia 

Film educativ care 
prezinta animalele 
salbatice in toate 
mediile de viata 
(in padurile noastre, 
in jungla, la poli:lup, 
urs, vulpe, 
caprioara, leu, 
elefant, 
sacal,crocodil, urs 
polar, vulpe polara, 
pinguin, 
foca)  

Individual(urmares
c filmul) 
Frontal (pentru 
discutii pe Zoom) 
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-Care este mai 
puternic? 
-Cum credeti ca ar 
putea trai daca le-am 
duce in alt mediu de 
viata? 
-Unde putem vedea 
multe specii de 
animale salbatice? 
-Ce povesti cunosteti 
despre animalele 
salbatice? 

3. Realizarea feed-
back-ului/ 
Evaluarea activității 

Copiii sunt invitati 
sa-si testeze 
cunostintele ; 
Educatoarea va 
adresa cateva 
intrebari despre 
animale prezentate 
in film. 
Cei care mai doresc 
sa vada mai multe 
filme despre 
animalele de pe glob 
o pot face accesand 
link-uile:“Invatam 
despre animalele 
salbatice din jungla”, 
“Animale din tinutul 
gheturilor”, 
“Animale salbatice 
din Romania”; 
 
 
 
 

Lucrul 
individual: sa 
deseneze un 
animal salbatic 
care le-a placut 
cel mai mult 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surpriza- auditie 
muzicala 
“Animalele 
salbatice” 

Foi desen 
Culori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantec- sursa 
youtube 
 
 
Sursa youtube 

Individual (cand 
vor realiza desenul) 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE LA GRADINITA 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: STAN STELUTA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 24 – TIMISOARA 
STRUCTURA: GRADINITA P.P. NR. 27 

 
 Evaluarea este un proces dinamic în demersul didactic, important pentru nivelul de dezvoltare al 

copilului şi necesar în asigurarea atingerii obiectivelor. Are funcţie predictivă, ajută la indentificarea 
lacunelor şi confirmă eficienţa invăţării. În învăţământul preşcolar se folosesc atât metode tradiţionale cât 
şi metode alternative de evaluare. Modernizarea procesului de învăţământ din grădiniţă implică mai multe 
componente: proiectarea didactică, tehnici şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a copiilor, parteneriate 
educaţionale, activităţi extracurriculare şi o metodologie didactică activă. Pentru creşterea calităţii 
procesului instructiv-educativ din grădiniţă urmărim perfecţionarea metodelor tradiţionale, dar şi 
introducerea unor metode şi procedee educative moderne. Metodele implică mult tact pedagogic din partea 
educatoarelor deoarece stilul didactic trebuie sa-l adopte în funcţie de personalitatea copiilor, cu atât mai 
mult în învăţarea online. Regândirea educaţiei formale duce la schimbarea relaţiei cu copiii promovând un 
dialog reciproc, constructiv. Toate aceste demersuri de a folosi în procesul instructiv-educativ tehnici de 
predare şi evaluare moderne se dovedesc a fi dificil de aplicat în modalitatea de predare şi evaluare online. 
Lipsa unor platforme specifice învăţământului preşcolar îngreunează realizarea evaluării. Astfel că 
metodele tradiţionale sunt cele care se pot utiliza în conturarea progresului individual al preşcolarilor. Tot 
ceea ce înseamnă proces educaţional de predare-învăţare şi de verificare a redevenit în atenţia noastră sub 
titulatura de proces educaţional la distanţă. Cu toţii ne-am mutat activitatea în mediul online şi ne-am 
familiarizat cu aplicaţii care înlesnesc învăţarea la distanţă. 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. Astfel că tot de tenacitatea şi creativitatea 
educatoarelor, în evaluarea cunoştinţelor, depinde eficienţa procesului de evaluare la distanţă.  

 Învăţământul la distanţă deseamnează o nouă experienţă de învăţare pentru preşcolari pe care o 
experimentează alături de părinţi şi educatoare. Toţi factorii implicaţi în procesul instructiv-educativ 
încearcă, folosind toate resursele disponibile, o instruire adecvată care să permită copiilor să îndeplineacă 
standardele aşteptate în mediul online prin realizarea obiectivelor propuse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Curriculum pentru educaţia timpurie 2019 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ON-LINE 

 
PROFESORI: 

 ELISAVETA IENEA-ERIMESCU 
STAN-ERIMESCU MARIȚA 

CLUBUL COPIILOR CARANSEBES, CARAS-SEVERIN 
 
 Evaluarea este un proces multidimensional, astfel incat putem identifica mai multe strategii sau tipuri 

de evaluare. 
 Principala preocupare a cadrelor didactice, in aceasta perioada, este care dintre aceste tipuri de 

evaluare pot fi aplicate cu succes in predarea si evaluarea on-line, avand in vedere faptul ca trebuie asigurate 
cele 3C caracteristici ale sale: sa fie continua, completa si corecta. 

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?  
In literatura de specialitate exista mai multe forme de evaluare care sunt structurate în: 
-metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
-metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Dintre acestea nu toate pot fi aplicate in cadrul sistemului on-line, mai degraba le-as enumera pe cele 

care cred ca ar putea fi folosite: 
 *Probele orale se pot folosi pe diferite platforme care utilizeaza intalnirile fata in fata de tip meeting; 
 *Eseul, referatul si proiectul pot fi folosite, dar cu grad redus de obiectivitate in sistemul 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.  

 *Probele scrise- testele de tip Chestionar cu diferite tipuri de raspunsuri este una dintre metodele 
cele mai folosite avand un nivel inalt de obiectivitate. 

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 platforma sau elev.Protejarea accesului în teste cu o parolă 
comunicată pe alte canale. 

-Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 
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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. 

In cadrul evaluarii on-line, uneltele de evaluare se inmultesc si astfel dupa crearea testului urmeaza 
incarcarea lui pe server, accesarea testului de catre elevi si vizualizarea punctajului. 

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 in interesul elevilor este modul în care tehnologia 
poate implica si pedagogie . Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE LA BIOLOGIE 

 
ADELIN STANCIU,  

ȘCOALA PROFESIONALA GROPNIȚA, JUDEȚUL IAȘI 
 
Deplasarea tuturor elevilor, profesorilor, disciplinelor, lecțiilor în mediul online a adus cu sine o serie 

de provocări nu doar de ordin logistic, al infrastructurii digitale, cât și a competențelor utile desfășurării 
unor ore de calitate.  

 Așa cum bine știm, în actul didactic există 3 componente mari: predarea, învățarea și apoi evaluarea. 
Mi-am propus să discut câteva aspecte despre ultima componentă, și anume despre evaluare- ce strategii de 
evaluare/notare a elevilor, am folosit ca profesor de biologie în mediul online. 

Evaluarea este descrisă în pedagogie ca fiind ,,activitatea de colectare, organizare și interpretare a 
datelor obținute prin intermediul instrumentelor de evaluare, furnizând alături de predare și învățare 
informații despre calitatea și funcționalitatea procesului de învățământ”. (Lițoiu, N., 2001).  

Dacă în mediul clasic, on-site, evaluarea didactică era realizată cel mai mult pe suport de hârtie, iată 
că odată ajunși în clasa virtuală, pe diferite platforme și aplicații, evaluarea a necesitat și ea un upgrade 
pentru că metodele folosite la clasă, clar nu mai pot fi folosite la fel și în mediul online. Unul dintre motive 
ar fi faptul că din confortul casei proprii, cu toate mijloacele de informare la îndemână, evaluarea nu se 
poate realiza 100% corect, echivoc, pentru toți elevii. ”Copiatul” sau să-i spunem mai bine, inspirația din 
diverse surse, folosite în completarea testelor date de profesor, nu poate duce de fiecare dată către nota 
adevărată, pe care o merită elevul. Totuși, instrumentele de evaluare online au și câteva avantaje, printre 
care posibilitatea de a evalua un număr mare de elevi, corectarea putându-se realiza automat de către 
calculator, necesitând poate, doar transmiterea unui feedback individual, economisește și timp și resurse 
materiale, dar și dezvoltă compentențele digitale ale profesorilor și elevilor. 

Pentru evaluarea performanțelor individuale ale elevilor, ca profesor, folosesc personal mai multe 
instrumente de evaluare online, menite să îndeplinească la fel ca și înainte, în sistemul clasic, funcțiile de 
bază: constatativă, diagnostic, de selecție, de feedback, prognostică, motivațională, educativă, de consiliere, 
etc. 

Un instrument extrem de intuitiv de utilizat la clasă reprezintă Google Forms. Această extensie a 
pachetului Google îmi permite să realizez într-un mod foarte accesibil și atractiv, formulare pe care le 
transform în chestionare, atribuiindu-le punctaje. Mai exact, să zicem că doresc să verific cunoștințele din 
lecția anterioară la o clasă de gimnaziu. Pentru aceasta, elevii chestionați trebuie să fie logați pe 
platforma/aplicația de videoconferință cu care lucrez la oră, primind link-ul de acces către chestionar, în 
momentul în care mă asigur că toți elevii au camerele telefonului, tabletei sau calculatorului deschise. Poate 
suna puțin obsesiv, însă deși pot exista mecanisme de a copia, măcar ca și concept, elevii să înțeleagă faptul 
că și online copiatul nu le este permit și nu le aduce vreun beneficiu pe termen lung. Elevilor le este 
prezentat modul de desfășurare a chestionarului și primesc în chat, linkul către formular pe care trebuie să-
l rezolve contra-cronometru. Exemplu: https://bit.ly/3fi7mv8. 

Google Forms permite utilizarea unor itemi diverși de evaluare, printre care casete de selectare (item 
de tip grilă, alegere simplă), multiple-choice (cu alegere multiplă), răspunsuri scurte (item semiobiectiv) 
sau chiar paragrafe (de ordin obiectiv) etc. Tuturor itemilor creați li se poate aloca un punctaj, astfel încât 
la final totalitatea itemilor să fie 100 de puncte. Testul trebuie să conțină la început și rubrica în care elevul 
își notează numele și prenumele, iar la final pentru validare, trebuie să apese caseta ”send (trimite)”. 
Întrebările pot fi selectate ca fiind obligatorii, astfel încât elevul nu poate trimite formularul, până când 
toate câmpurile nu sunt rezolvate. Cu alte cuvinte, este în avantajul elevului pentru că poate reveni către 
acei itemi pe car poate i-a scăpat din vedere, pentru a avea mai mult timp de gândire și poate pentru a-l 
rezolva corect, fie și ghicit. La final, elevului i se poate corecta automat testul, în cazul în care a fost 
conceput de către profesor doar cu itemi de tip casetă de selectare (obiectivi) și i se afișează punctajul. De 
asemenea, se poate acorda feedback pentru fiecare răspuns greșit (trimitere către un fișier, un material video 
sau un simplu comentariu) sau chiar la finalul testului, ca mesaj de confirmare. Altfel, pentru itemii de tip 
răspuns scurt sau paragraf, în care fiecare poate nota orice combinație de litere, răspunsul trebuie evaluat 
manual de către profesor și abia apoi i se comunică elevului punctajul. La finalul timpului alocat pentru 
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test, profesorul vizualizează în meniul principal răspunsurile, ce sunt repartizate automat sub formă de 
grafice/diagrame pentru acea clasă, sau poate vedea fiecare întrebare și răspuns, pentru fiecare elev în parte. 
Stocarea datelor ar fi în acest fel încă un avantaj în favoarea instrumentelor online de evaluare, față de 
metoda clasică, în care un profesor poate acumula de-a lungul unei luni de zile un adevărat teanc de hârtii. 
Și...bineînțeles, ca profesor de biologie ce militează pentru apărarea mediului, nu poate fi decât un 
beneficiu, economisirea hârtiei. 

De asemenea, din practica la ”clasă”, am înțeles faptul că trebuie să existe diversitate inclusiv în 
abordarea evaluării și de aceea, aplic de regulă mai multe instrumente de evaluare, menite să conducă spre 
o notă corectă, transpusă în catalogul fizic. 

Platformele și aplicațiile de tip quizz sunt o modalitate prin care pot evalua elevii, fără a-și da seama 
neapărat că fac acest lucru. De pildă, Kahoot.it, Quizziz sau Triventy, Mentimeter sau PollEveryWhere sunt 
doar câteva dintre instrumentele care pot furniza în timp real informații despre cât de mult și corect știu 
elevii o lecție/un capitol. Fie în faza de verificare a cunoștințelor, fie în faza de fixare de la finalul lecției, 
un scurt quizz pe o platformă, oferă un moment de respiro, întrucât elevii apreciază foarte mult 
interactivitatea, interfața acestor aplicații, muzica, culorile și formele diverse sub care vin întrebările pe 
telefonul sau calculatorul lor. Exemplu: https://bit.ly/35ReWJZ. 

Aplicația Kahoot este un tip de învăţare și evaluare prin joc, ce promovează impactul pedagogic, chiar 
dacă jucătorii sunt în aceeaşi cameră sau fiecare în casa/apartamentul său. Este o aplicație ușor de utilizat, 
îndrăgită mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând din browser 
pe kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau laptopul. Trebuie doar introdus codul de acces, 
oferit de către profesor. La crearea întrebărilor (de tip alegere multiplă, cu 4 variante de răspuns), profesorul 
are un meniu foarte intuitiv și ușor de folosit.  

Printre avantaje, amintesc de faptul că este gratuită. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu 
va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul. Folosirea acestei 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 și formează și un climat plăcut, relaxat. Un 
dezavantaj ar fi faptul că pe ecranul elevului nu apar nici întrebarea, nici variantele de răspuns (ca text), ci 
doar cele 4 casete colorate diferit (galben, portocaliu, verde și albastru). Astfel, dacă se folosește la oră, 
live, elevul trebuie să jongleze cu 2 aplicații: cea de Kahoot.it și cea de videoconferință a acelei ore. În acest 
mod se dezvoltă în timp și competențe digitale.  

Pe același principiu se poate folosi și Quizziz sau Triventy, avantajul fiind că pe ecranul 
telefonului/calculatorului, apar și variantele de răspuns (scris). Totuși, Kahoot a devenit cea mai populară 
și îndrăgită în rândul elevilor datorită interfaței, a fundalului muzical sau culorilor. Finalitatea utilizării 
acestor platforme este practic la fel, dar feedback-ul dat de elevi conduce către Kahoot.  

Indiferent de alegerea instrumentului de evaluare, profesorul trebuie să nu uite că inclusiv în mediul 
online, nu nota obținută de un elev reflectă capacitatea lui, ci cunoștințele și competențele aplicate pe termen 
lung, în viața cotidiană. Iar în biologie, cu atât mai mult, informațiile primite trebuie aplicate în OFFLINE, 
deși predăm, învățăm și evaluăm ONLINE. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. INV. PRIMAR STANCIU CAMELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 RAȘNOV 
 

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 evalu-ării: obiectul evaluării (ce se evaluează), criteriile / 

obiectivele educaţionale, strategiile evaluative etc. O caracteristică a ultimelor lucrări de referinţă în 

domeniu este aceea că în domeniul şcolar trebuie să vorbim despre evaluare în termeni de procese. În locul 

termenului consacrat de “evaluare” trebuie să vorbim de “activitate evaluativă”, de “evaluare în acţiune, în 

desfăşurare”. 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. 

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 
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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. În activitatea didactică 

prin intermediul tehnologiei și al internetului se pot folosi, adapta și redistribui liber, ținând cont de 

drepturile de autor, resurse educaționale deschise (RED) – materiale pentru învățare, predare, cercetare sau 

alte scopuri educaționale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, 

chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video etc., puse la 

dispoziție în format digital sau fizic și la care există acces liber. 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 PREDARE ȘI EVALUARE ONLINE 

 
PROF. STANCIU CAMELIA 

COLEGIUL “SPIRU HARET”, PLOIEȘTI 
 

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.  

Adaptarea la era digitală înseamnă inclusiv pentru mediul academic organizarea, predarea și 
evaluarea exclusiv în online.  

Noua realitate la care trebuie să ne obișnuim ar fi venit oricum mai devreme sau mai târziu. Contextul 
actual doar a accelerat procesul de transformare a învățământului.  

Schimbarea apărută peste noapte a modificat pentru mulți dintre noi atitudinea despre  
viață, a schimbat scara de valori și a dus la introspecție despre noi, a ceea ce reprezintă prioritățile 

noastre. 
Principalul obiectiv al profesorului a devenit cum să fie la fel de eficient în online precum este în 

clasă și să transmită informația astfel încât să aibă aceeași profunzime, să ofere experiența sa, să își motiveze 
elevii să fie activi și să participe la școala online.  

Toate metodele și tehnicile învățate de-a lungul carierei au necesitat o adaptare la condițiile școlii 
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 

Lucrul cu platformele (Google Classroom,) a necesitat înscrierea elevilor în clasele virtuale prin 
invitații adresate lor și elaborarea de material digital pentru desfășurarea lecțiilor. 

Dacă eu utilizez Google Classroom, o să-i învăț pe elevi cum să deschidă o temă și cum să o prezinte 
când e rezolvată și modul în care vor primi feedback.  

Evaluarea am realizat-o prin prezentarea proiectelor în Power Point și încărcarea lor pe platformă. 
Evaluarea printr-o întrebare adresată în Classroom, în timpul orei reprezintă o metodă prin care am 

verificat modul de înțelegere a unor noțiuni noi predate în timpul orei. 
Google Forms permite verificarea unor cunoștințe predate în timpul orei, la care elevii pot răspunde 

cu limita de timp. 
Cu Google Meet deschis în oră, elevii pot răspunde în timpul alocat, întrebărilor legate de 

cunoștințele transmise în Power Point. 
Evaluarea în timp real am realizat-o și cu ajutorul chestionarelor în care elevii au primit imediat 

rezultatul testului. 
Așa că atunci când predai de la distanță, pune accentul pe feedback-ul formativ în timp ce elevii 

lucrează la teme și însărcinări, în loc să le dai pur și simplu note la sfârșit.  
Pentru elevii mai mari puteți decide să nu invite persoane străine la sesiunile cu dvs., să nu partajeze 

ID-ul profesorilor și nici să nu folosească tot felul de pseudonime, porecle în locul numelor lor reale – ne 
va fi foarte greu să-i identificăm ulterior. 

Am convingerea că pe măsură ce voi câștiga mai multă experiență la clasă in mediul virtual,îmi voi 
îmbogăți metodele și tehnicile de evaluare. 

Alte circumstanțe de avut în vedere sunt abilitățile elevilor vis a vis de tehnologie și dotările lor 
tehnice. Nu toți sunt la fel de intuitivi și pricepuți în a-și gestiona activitatea online.  

De asemenea trebuie avut în vedere faptul că, nu toți elevii au posibilități să-și achiziționeze un 
laptop/PC performant sau un abonament de internet de conexiune rapidă. Trebuie să existe înțelegere și 
mediere față de toate aceste situații. 

Fiind un proces în plină dezvoltare, predarea online se constată a fi din ce în ce mai avantajoasă și 
mai atractivă pentru elevii actuali, iar numărul lor este constant în creștere. 

Câteva principii care ar fi de mare folos profesorilor în predarea online : constanță și prezență la 
fiecare curs, naturalețe, umanitate, înțelegere, flexibilitate, organizare și imaginație, claritate, varietate, 
exemplificare, percepție, învățare continuă. 
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Comunitatea și conexiunea trebuie să fie o prioritate și pentru/ între profesori. Dacă ei nu fac asta, 
atunci creează tu aceste oportunități. 

 Colaborarea profesorilor este foarte importantă, deoarece este mai ușor să te confrunți cu provocările 
învățării online atunci când lucrezi împreună cu ceilalți profesori. “Deoarece încercăm cu toții să-i 
cunoaștem mai bine pe acești elevi, trebuie să lucrăm împreună ca să facem asta.” 

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. 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și 
resursele proprii pentru a fi autodidacți. 

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.  

Deasemenea profesorul poate organiza cursul și lecțiile pe module, topice, într-o ordine secvențială 
care va conține toate materialele și activitățile programei. Poate folosi diagrame, scheme, imagini, grafice, 
videouri sau animații pentru a-și susține procesul de predare. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. STANCIU ELENA BIANCA 

SCOALA GIMNAZIALA AVRIG, SIBIU 
 
Este bine stiut faptul cǎ evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare deoarece oferă 

informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. 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 este 
o noutate  deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare.  

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului 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 si anume: 
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. Este 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 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. 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. Învățarea la 
distanță are nevoie de eficiență, deoarece planificarea ia mai mult timp și pretinde o atenție mai mare la 
detalii. Sunt necesare sarcini mai lungi date elevilor, care dau profesorului timp să-și organizeze predarea 
pe viitor, dar și sarcini care să îi facă pe elevi să se ridice din fața calculatoarelor. Sunt bune proiectele pe 
termen lung, în care elevii au autonomie mai mare și un set clar de termene limită intermediare pe care 
trebuie să le respecte. e nevoie să fie stabilite structuri care să permită puncte de contact cu elevii și care 
pot avea orice formă – e-mail, mesaje video, telefoane etc. Acestea îi vor asigura pe elevi că profesorului 
le pasă de ei. simplitatea predării e esențială – instrucțiunile să fie clare, să fie folosite doar una sau două 
resurse, să fie folosite formate de documente ușor accesibile pentru elevi.  
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La ciclul primar, se încarcă zilnic materiale de lucru pe Google Classroom (înregistrare video sau 
audio plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul principal este completarea fișelor și realizarea temelor, 
cu ajutorul indicațiilor video din partea învățătorului. Învățătoarea trimite la începutul zilei un orar de lucru, 
cu link-urile potrivite pentru fiecare disciplină sau cerință de lucru. Fiecare copil primește timp de lucru și 
este invitat să trimită individual, pe whatsapp ce a lucrat. Învățătoarea corectează individual și trimite 
feedback audio individual sau corecturi în Paint. 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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. STANCIU MARIA 

G.P.P. OSTROVENI 1 RM. VALCEA 
 
 „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. Lecțiile online 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. Prin interacțiunile față în față, 
profesorii pot ajuta elevii să-și construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 

 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. de regulă ei încarcă zilnic materiale pe una din platformele 
selectate și cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus fișele de lucruaferente), iar 
obiectivul principal este realizarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor video.  

 La începutul zilei se propune copiilor 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 în mod individual. De regulă, verificam și corectam lucrările și expediem 
un feedback individual. Avantajele învățării on-line deriva din faptul ca activitățile on-line pot fi accesate 
oricând si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 
determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare poate parcurge în mod 
independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. 

 Este bine stiut faptul cǎ evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare deoarece oferă 
informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. 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 este o noutate si 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.  

 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. Trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea, 
principiu care 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. 

 Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 
aspecte pragmatice de management al învăţării, strategiile de predare utilizate, tehnologiile şi software 
utilizat. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
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DESPRE EVALUAREA IN ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR DIANA STANCULEASA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE ȚIȚEICA” CRAIOVA 

 
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 
profesorilor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, pentru 
a relaționa, a comunica etc.  

Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. 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, în scopul de a oferi ajutor atractiv în a înțelege, a aprofunda și 
a exersa ceea ce fac la școală. Platformele online completează învățarea clasică, dezvoltă autonomia și 
curiozitatea, transformă tehnologia în-tr-un aliat pe termen lung și permit copiilor să învețe în ritm propriu. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile atât în procesul de predare, cât și în cel de 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 înlocuirea unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i 
ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare-evaluare. 

Evaluarea bazată pe utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Ei iubesc acest lucru. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar profesorii nu trebuie să piardă din vedere natura evaluării: ce 
trebuie elevii să arate că știu? 

Modalitățile de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în evaluare sunt 
multiple. Câteva dintre ele sunt: 

– Google Classroom: unde se poate discuta cu elevii (evaluare orală), se pot corecta teste, proiecte 
(evaluare curentă și sumativă), și se poate 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 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, 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. 

– Wordwall oferă 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, profesorii 
trebuie 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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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF. DR. RAMONA STANESCU, 

 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „CARMEN SYLVA” 
PETROŞANI 

 
La nivelul mai multor şcoli au fost implementate o serie de soluţii suport pentru continuarea activităţii 

didactice şi în mediul on-line. Personal, sunt de acord cu conceptul „suport” al educaţiei, nu şi cu cel de 
înlocuitor complet al acesteia. Consider că prezenţa la şcoală, interacţiunea profesor – elev şi elev – elev 
este esenţială pentru un act educaţional de calitate. 

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. 

Evaluarea este 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 literatura de specialitate, metodele de evaluare sunt structurate astfel: 
• Metode tradiţionale: probe orale, scrise, practice; 
• Metode moderne (complementare): observarea sistematică, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea etc. 
Din punctul meu de vedere, niciunul din instrumentele de e-learning şi de comunicare nu este dedicat 

metodelor complete 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 elevul 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 nu mai este aplicabilă; 

 Probele practice…doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic; 
 Dintre metodele moderne, nu ştiu cum s-ar putea realiza 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. 

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. Menționez că 
validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai multe cicluri de 
examinare. 

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; 
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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. 
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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METODE DE ABORDARE A EVALUARII ONLINE 

 
P.I.P. STANIMIR CARMEN-ALINA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA MANDRA, JUD.TELEORMAN 
 
Învățământul la distanță există de mai mult de un secol. Cursurile europene de corespondență sunt 

cea mai timpurie formă de învățare la distanță (Ponzurick, France și Logar, 2000)35.  
 La nivel mondial, în contextual epidemiei provocată de noul coronavirus învăţământul online a ajuns 

practic singura modalitate de desfăşurare a cursurilor.  
Scopul evaluării este monitorizarea nivelului de învăţare al elevului, îmbunătățirea programelor 

academice și îmbunătățirea predării și învățării (Zeliff, 2000)36. Evans (2002)37 a considerat că evaluarea 
necesită ca profesorii și instituțiile lor să dezvolte standarde înalte pentru învățare și să stabileasca metode 
pentru colectarea, analiza și interpretarea sistematică a datelor pentru a determina cat de bine au fost atinse 
standardele și să realizeze îmbunătățiri”. 

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 

 Experienţa mea de 24 de ani în învăţământ mă face totuşi să intuiesc următoarea realitate: 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 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. Gasirea 
unor metode optime de evaluare a elevilor în mediul online este o adevarată provocare. 

Lipsa de onestitate în completarea testelor 
Cu privire la lipsa de onestitate în completarea testelor sau în realizarea unor teme online, Singh & 

Pan, 200438 ne încurajează să purtăm discutii permanent cu elevii pentru a ne familiariza cu stilul lor de 
scris si sa solicitam lucrari scrise pentru a aborda problematica predate la lectii. 

Daca de exemplu constatam ca un elev a depus o lucrare care nu are legatura cu tema prezentata la 
ore, ne putem da seama ca acesta a participat putin la prezentarea acelei lectii sau nu a participat deloc. 
Daca dimpotriva, lucrarea depusa de elev pare sa fie la un nivel prea inalt si nu pare sa aiba legatura cu 
nivelul de pregatire al elevului, atunci se impune o verificare pe internet folosind unele formulari si expresii 
din lucrare ( Heberling, 2002)39. Pentru a evita astfel de materiale copiate de pe net, este recomandat sa 
folosim teste cu raspunsuri scurte care sa acopere problematica testata. 

Verificarea identităţii este o alta problemă importantă de luat în considerare la predarea unui curs 
oline (Byrd&Lott, 2003)40. În acest sens putem utiliza camera video, prezentarea de documente cu 
fotografie, semnăturile elevilor, pentru a asigura în acest fel un grad superior de onestitate în desfăşurarea 
activităţilor de evaluare online. Tot în acest scop se recomandă limitarea timpului în care elevii pot da testul, 
oferirea elevilor accesul la câte o întrebare la un moment dat şi impiedicarea elevilor să revină la 
răspunsurile anterioare după ce au dat un raspuns. (MacKinnon, 2002)41. 

35 Ponzurick, T. G., France, K. R., & Logar, C. M. (2000). Delivering graduate marketing education: An 
analysis of face-to-face versus distance education. Journal of Marketing Education, 22(3), 180-187 
36 Zeliff, N. D. (2000). Alternative assessment. Assessment in Business Educational National 
Business Education Association Yearbook, 38, 91- 102. Reston, VA: National Business Education Association. 
37 Evans, C. D. (2002). Understanding assessment. The Delta Pi Epsilon Journal, 44(1), 3-12 
38 Singh, P., & Pan, W. (2004). Online education: Lessons for administrators and instructors. College Student Journal, 38(2), 
302. 
39 Heberling, M. (2002). Maintaining academic integrity in online education. Online Journal of Distance Learning 
Administration, 5(1). Retrieved June 15, 2003, from http://www.westga.edu/%7Edistance/ojdla/spring51/spring51 
40Byrd, B., & Lott, K. (2003, October). Evaluation in online courses. Business Education Forum, 58(1), 48-50.  
41 MacKinnon, G. R. (2002). Practical advice for first time online instructors: A qualitative study. Journal of 
Instructional Delivery Systems, 16(1), 21-25. 

1309



Se recomandă deasemenea folosirea de teste fără a se acorda note, în timpul activităţilor online, 
deoarece aceste teste le oferă elevilor un feedback imediat, onest cu privire la propria lor activitate de 
învăţare (Perrin&Mayhew, 2000; Robles&Braathen, 2002)42 şi le dă un sentiment de securitate, fără să fie 
intimidaţi de eventualitatea acordării unei note mici. Acest tip de autoevaluari ar trebui încurajate pentru că 
elevii vor putea stabili nivelul de învăţare la care se afla şi vor putea să se autotesteze din nou pentru a 
vedea propriul progres. Experienta mea arată că atunci când există o responsabilizare şi obligaţia de a 
promova anumite teste, învăţare are loc într-un mod mult mai eficient. 

Menţinerea comunicării constante cu elevii şi furnizarea unui feedback eficient 
Oferirea unui feedback imediat si continuu, orientat spre detalii îi ajută pe elevi să înţeleagă mai bine 

materialul şi să apicie mai eficient ceea ce au învăţat. Ca urmare a oferirii acestui feedback, metodele de 
evaluare vor fi orientate spre identificarea clară a rezultatelor învăţării, a abilităţilor necesare elevilor şi a 
domeniului de studiu. În cadrul predării online, profesorii trebuie sa efectueze evaluări repetitive, cel puţin 
săptămânal. Acest tip de evaluare continuă permite profesorului să se familiarizeze cu munca elevilor şi să 
cunoască mai bine nivelul de înţelegere al acestora. 

Ei trebuie să fie atenţi şi să solicite elevilor sistematic şi în mod planificat să demonstreze că au înţeles 
problematica şi că învăţarea a avut loc, prin finalizarea unor teste/lucrări în diferite etape ale lectiei şi să le 
ofere feedback semnificativ( Kerka si Wonacott, 2000)43. În plus este recomandat ca elevii să primeasca 
feedback imediat de la colegii lor de clasă.  

Crearea unui mediu de învăţare cu interacţiune dinamică 
Interacţiunea are un impact extrem de important asupra învăţării elevilor. Bocchi, Eastman şi Swift 

(2004)44 au descoperit că o creştere a interacţiunii cu elevii a condus la creşterea gradului de învăţare 
reflectată în rezultatele obţinute la teste, notele obţinute de elevi şi gradul lor de satisfacţie. 

Pentru a obţine un înalt nivel de invaţare elevii trebuie să colaboreze între ei pentru soluţionarea 
problemelor, găsirea de soluţii şi reflectarea asupra problematicii predate. 

Un factor care joacă un rol crucial în determinarea calității cursurilor online este percepţia elevilor 
asupra gradului de interacţiune. Această interacțiune necesită o evaluare fiind mult mai importantă decât 
numărul de vizualizări sau postări ale elevilor pe un site al cursului.  

Mai multe postări ale elevilor, nu măsoară neaparat calitatea învăţarii. Profesorii trebuie să evalueze 
frecvența și calitatea interacțiunilor care măsoara cel mai bine realizarea învățării cursului (Northrup, 
2001)45, adică profunzimea acestor postări trebuie evaluată.  

Modificarea instrumentelor traditionale de invatare pentru experienta online 
Tehnicile tradiționale de evaluare pot fi modificate pentru a îndeplini cerințele de evaluare online. 

Următoarele instrumente de evaluare (folosite în sălile de clasă tradiționale) pot fi cu success adaptate 
pentru activitatea online: examenul, eseul, întrebări si discuții provocatoare de gândire; proiecte, rezolvarea 
roblemelor. De exemplu, scrierea sarcinilor trebuie să implice activități provocatoare de gândire, mai 
degrabă decât simpla memorare (Henning, 2003). 

42Perrin, K. M., & Mayhew, D. (2000). The reality of designing and implementing an internet-based course. Online Journal of 
Distance Learning Administration, 3(4). Retrieved October 8, 2004,  
43 Kerka, S., & Wonacott, M. E. (2000). Assessing learners online. Practitioner file. Eric Clearing House on Adult, Career, and 
Vocational Education. Columbus, OH: Office of Educational Research and Improvement 
44 Bocchi, J., Eastman, J. K., & Swift, C. O. (2004). Retaining the online learner: Profile of students in an online MBA program 
and implications for teaching them. Journal of Education for Business, 79(4), 245-253 
45 Northrup, P. (2001). A framework for designing interactivity into web-based instruction. Educational Technology, 41(2), 31-
39 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: STARPARIU VALERIA  

GRĂDINIȚA P.N. NR. 1, PODURI, BACĂU 
 
 Școala 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. Aceste schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 
perspectivă. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul şcolii 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 majore ale paradigmei educaționale. 
Cu toţii am înţeles că trebuie să ne adaptăm la predarea-învăţarea online şi este de înțeles că trecem printr-
o perioadă de criză fără precedent, dar sperăm ca aceasta să nu fie permanenti -zată în şcoli în viitor, dacă 
ne dorim o societate educată, sănătoasă şi nu anxioasă sau dezechilibrată. 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. 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 on-line. 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. Evaluarea este procesul menit să măsoare şi să 
aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educaţie sau a unei părţi a acestuia, eficacitatea resurselor, a 
condiţiilor şi a operaţiilor folosite în desfăşurarea activităţilor on-line. Evaluarea nu realizează doar o simplă 
constatare a rezultatelor, ci analizează procesul care le-a produs. 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. Astfel, în grădiniță sunt utilizate următoarele strategii și 
forme de evaluare: evaluare inițială, evaluare formative (continuă), evaluare sumativă și finală. La începutul 
fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru cunoaşterea fiecărui copil.  

Metodele utilizate de educatoare sunt:  
• observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, consemnarea 

în protocoale individuale sau fişe psiho-pedagogice 
 • dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de 

cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor.  
În timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continuă a nivelului de cunoştinţe şi 

deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie zilnică, prin convorbiri, 
studiul produselor activităţii, teste. Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea 
deprinderilor, a intereselor, a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte 
confecţionate, colaje, picturi, modelaje ş..a, pe care le fac copii cu ajutorul părinților, la indicațiile 
educatoarei. În povestiri, repovestiri sau convorbiri se apelează la recunoaşterea unor scene din poveşti, 
ordonarea lor cronologică, recunoaşterea unor obiecte, fiinţe, lucruri. La activităţile de educaţie plastică şi 
activităţile practice evaluarea se realizează chiar prin analiza creaţiilor, iar la activităţile de educaţie pentru 
societate se propun acţiuni de curăţenie, ordine, autogospodărire, îngrijirea spaţiilor verzi sau împodobirea 
camerei (în care pot fi evaluate contribuţiile fiecărui copil). De asemenea, la educaţie fizică se aplică probe 
de motricitate, forţă, rezistenţă, îndemânare specifice vârstei. Contribuţia jocurilor şi a activităţilor alese, a 
opţionalelor şi extinderilor se evaluează împreună cu cea a activităţilor comune, deoarece este dificil să 
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determinăm cât din performanţele copiilor se datorează fiecărei forme de activitate. 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. De asemenea părinţii preşcolarilor vor putea afla rezultatele 
evaluării prin întâlniri on-line, prin scrisori tematice, fişe, felicitări, tablouri confecţionate de ei, sporind 
astfel preocuparea acestora pentru muca educativă şi conţinutul informaţional vehiculat de educatori şi 
atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie. În concluzie, consider că școala trebuie să fie firească, 
normală, cu profesori și elevi faţă-în-faţă, folosindu-ne de tehnologie ca măsură complementară a învățării 
și să nu ne îndepărtăm de esența umană. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
• Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 
• Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

ClujNapoca 
• Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR STAVAR MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA SINGIDAVA CUGIR 
 
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare Pentru 

a crește gradul de corectitudine a unui text 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. 
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”. 

 
 
 
WEBOGRAFIE: 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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EVALUAREA ATIPICĂ ÎNTR-O VREME CRITICĂ 

 

 

ȘTEFAN ANDREEA DALIA 

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ”BETEL” ORADEA 
 

Când ne gândim la procesul de evaluare, ştim că scopul lui principal este reprezentat de cuantificarea 

măsurii în care au fost atinse obiectivele unei instruiri şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă 

facem referire la sistemul de învăţământ, atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în 

concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este de la sine înțeles ca evaluarea să fie 

centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să descrie interesul preșcolarului pentru 

studiu, să-l îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.  

În secolul vitezei, 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.  

Ca și cadru didactic, în urma activității de la clasă, am observat că evaluarea se poate desfășura cel 

mai concret în mod fizic. Preșcolarul aflat în spatele ecranului nu are posibilitatea să se descurce 

independent, astfel că de cele mai multe ori, „rezultatele” acestuia i se atribuie părintelui. Pot semnala 

așadar absența feedback-ului, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient 

de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii. De la începutul contextului pandemic, părinții au considerat 

ca impedimente pentru învățare următoarele: posibilitate redusă de a dispune de computer, laptop ori 

tabletă, dificultăți tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de 

browser, instalări de programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, 

cunoștințe insuficiente ale competențelor digitale, lipsa unui program bine structurat. Dacă totuși avem în 

vedere o evaluare de tip online, trebuie să fim conștienți de instrumentul ales și de calitatea acestuia!  

Cu siguranță va trece o lungă perioadă de timp până când vom acoperi în totalitate necesitățile 

tranziției prin care trecem! 
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IMPORTANȚA EVALUARII INIȚIALE ÎN ȘTIINȚELE EXACTE 

 
PROF. ȘTEFAN NADINA 

LICEUL ”VOLTAIRE” CRAIOVA 
 
 Creșterea eficienței procesului de predare-învățare presupune o mai bună integrare a actului de 

evaluare în desfășurarea activității didactice prin: 
• verificarea și evaluarea sistematică a tuturor elevilor, pe cât posibil după fiecare capitol; 
• raportarea la competențele generale și specifice ale acesteia; 
• verificarea eficienței programului de instruire și corelarea mediilor din cataloage cu rezultatele 

obținute de elevi la probele externe (examene de admitere, concursuri, olimpiade). 
 Dintre cele trei tipuri de evaluări (inițială, sumativă, finală), evaluarea iniţială sau de pornire, 

predictivă (datorită funcțiilor ei de diagnoză, respectiv prognoză), are rolul de a stabili care este nivelul de 
pregătire al elevilor la începutul unei activităţi, pentru a putea adopta o strategie, o tehnologie didactică 
care să corespundă realităţilor. 

 Evaluarea inițială devine necesară la începutul fiecărui ciclu de învățământ, an școlar sau după o 
întrerupere mai mare a activității, după cum poate fi necesară și pe parcursul derulării programului, la 
începutul unor capitol, ca și ale fiecărei lecții. În toate cazurile, ea premerge activității în care sunt angajați 
elevii. 

 Evaluarea are scopul de a stabili cât mai exact cu putință câteva lucruri absolut necesare fiecărui 
profesor pentru a-și elabora strategia didactică, și anume: 

• nivelul de pregătire al elevilor la începutul activității; 
• condițiile în care aceștia se pot integra în programul de predare-învățare pregătit; 
• constituie una din premisele conceperii programului de instruire; 
• constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității didactice prin: 
- cunoașterea nivelului de pregătire de la care pornesc elevii; 
- cunoașterea gradului în care elevii stăpânesc cunoștințele și abilitățile necesare asimilării 

conținutului etapei ce urmează; 
- cunoașterea capacităților de învățare ale fiecărui elev. 
 Cunoașterea acestor lucruri constitie o condiție hotărâtoare pentru reușita activității didactice. 
 Performanțele viitoare ale elevilor depind și de cunoștințele anterioare, element pe baza căruia va 

trebui să alcătuim programul de instruire. Rolul evaluării este de a permite atât profesorului, cât și elevului 
să-și formeze o reprezentare cât mai corectă posibil asupra situației existente și asupra cerințelor cărora 
urmează să le răspundă. 

 În acest scop, probele inițiale de evaluare orale, scrise sau practice sunt de un real folos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Stoica Marin, Pedagogie și psihologie, Ed. Gh. Alexandru, Craiova, 2009; 
2. Radu I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura didactică și pedagogică R. A., București 2000; 
3. Nicola Ioan, Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994; 
4. Cristea Sorin, Pedagogie, vol. II, Ed. Hardiscom, Pitești, 1997. 
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 INSTRUMENTE DE EVALUAREA DIDACTICA IN INVATAREA ON-LINE  
 

EDUCATOARE: STEFANEL CARMEN MIHAELA 
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BALUSENI 

  
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 
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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.  

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.  
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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.  
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STUDIUL DE CAZ 

 
ȘTEFĂNESCU CODRIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUPENI  
JUDEȚUL HUNEDOARA 

 
 Este o metodă de instruire și învățare activă prin care se analizează un caz, o situație ipotetică sau 

reală. Metoda analizează cauzele apariției situației analizate și elementele implicate propunându-se apoi pe 
baza informațiilor soluții de rezolvare a situației, optându-se pentru alegerea soluției optime pentru 
rezolvarea situației apărute. Prin această metodă elevii capătă deprinderea de a formula întrebări, de a aduna 
informații și de a selecta informațiile adunate. De asemenea, elevii deprind prin studiul de caz abilitatea de 
a lua decizii valabile ce sunt argumentate, ceea ce le dezvoltă acestora responsabilitatea, gândirea critică a 
strategiilor diferite ce pot fi adoptate, precum de a anticipa evoluția evenimentelor, lucrul în echipă. Intrând 
în contact direct cu celelalte opinii, elevii sunt aduși în situația de a le evalua . În cadrul metodologiei 
studiului de caz, profesorul trebuie să precizeze elevilor ce obiective operaționale urmează a fi expuse, 
alege cazul ce va fi studiat în timpul orei de curs din repertoriul de cazuri, care poate fi compus din 
emisiunile TV sau din realități din orizontul local. Cadrul didactic trebuie să dețină un repertoriu bogat, 
care să fie adaptat geografiei, precum și particularităților de vârstă ale elevilor. Conținutul, întrebările și 
scenariul ce urmează a fi prezentate elevilor vor fi pregătite de către profesor înainte de ora de curs. Acestea 
vor fi concepute astfel încât să trezească interesul și curiozitatea elevilor. Pentru pregătirea cursului în care 
se va face studiul de caz se împarte clasa în grupe, acestea urmând să analizeze cazul prezentat de către 
profesor, iar la solicitarea acestuia, elevii ce compun grupele vor analiza cauzele, vor propune și vor 
argumenta soluțiile și vor lua decizia optimă pentru rezolvarea acestuia. Cadrul didactic nu trebuie sa 
anticipeze soluțiile elevilor și nu trebuie să își impună propria rezolvare. După ce elevii se vor familiariza 
cu cazul și vor discuta între ei vor adresa întrebări profesorului pentru a-și clarifica nelămuririle, vor căuta 
informații suplimentare pe care le vor sistematiza. Grupele vor propune variante de soluționare care vor fi 
comparate în cadrul grupelor, alegând, în urma discuțiilor și argumentelor aduse, soluția optimă.  

Tot ce au lucrat elevii se adună şi se întocmeşte studiul de caz, în manieră ştiinţifică, pe următoarea 
schemă: 

 a) prezentarea condiţiilor şi a contextului în care s-a petrecut cazul;  
b) prezentarea principiilor concrete care pot fi generalizate la o întreagă categorie de fenomene;  
c) prezentarea situaţiilor similare; 
d) evidenţierea soluţiei optime; 
e) impactul soluţiei asupra atitudinilor sau comportamentelor vizate, precum şi asupra eficienţei 

activităţii.  
Concluzii: metoda studiului de caz este eficientă dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii: 
* focalizarea cazului pe obiective clare;  
*gradul de dificultate al cazului analizat să fie concordant cu nivelul de pregătire al elevilor şi cu 

posibilităţile specifice vârstei;  
*să existe condiţiile necesare analizei de caz; 
*să solicite creativitatea elevilor. Această metodă poate fi folosită cu precădere în adâncirea 

sistematizării şi consolidării cunoştinţelor, al verificării capacităţii şi perceperii de punere în practică a 
cunoştinţelor teoretice, al formării unor calităţi necesare în activitatea de conducere, a formării priceperii 
de a adopta decizii optime, în modelarea unor atitudini şi opinii colective. Este atât o metodă de explorare 
a realităţii economice, cât şi de antrenare a elevilor într-o acţiune reală de cercetare şi de decizie. 

 Exemplu: Analizați declinul economic al industriei extractive din Valea Jiului.  
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STRATEGII CENTRATE PE ACTIVITATEA PROFESORULUI ȘI PE 

ACȚIUNEA DE PREDARE  
 

ȘTEFĂNESCU DIANA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUPENI  

JUDEȚUL HUNEDOARA 
 
Aceste strategii aduc în prim plan acțiunea de predare, reprezentând elementele învățământului 

tradițional. Acestea presupun prezentarea unor informații delimitate și livrate ca atare. Elevii utilizează 
timpul pentru a asculta discursul profesorului și pentru ași nota ideile.  

Strategii discursive și explicative  
Aceste strategii se referă la realizarea unei prelegeri. Preponderent oral, acesta este nuanțat de la caz 

la caz cu alte activități complementarea (notarea pe tablă, etc.). strategia are un singur sens, de la profesor 
la elev, putând avea mai multe varietăți: explicația orală, cu ajutorul materialelor didactice, explicația pe 
modele.  

Strategii discursive și conversative  
Aceste strategii au anumite părți în care există elemente de conversație. Aceste elemente sunt 

complementare explicației discursive și are ca scop discutarea unor aspecte ce comportă mai multe 
interpretări. Poate avea caracter dirijat sau euristic, prezența elementelor euristice neschimbând caracterul 
predominant discursiv al strategiilor. 

 Strategii discursive și demonstrative 
 Sunt o formă mai elaborată a instruirii prin secvențe bine precizate. Demonstrația poate fi diferită, 

plecând de la demonstrația orală la cea actuală sau la cea pe modele, aceasta realizându-se frecvent cu 
ajutorul suportului cartografic. În cadrul acestor strategii, demonstrația are rol ilustrativ. Strategii 
algoritmice Aceste strategii reprezintă o variantă a demersului discursiv, fiind generalizat la predarea 
continentelor, regiunilor și țărilor  

Strategii de evaluare  
Acestea reprezintă aplicarea exigențelor proiectării strategiilor asupra proiectării instrumentelor de 

evaluare și a tipului acestora. Evaluarea pe termen scurt se realizează cu ajutorul unor itemi sau teste. Pe 
termen mediu evaluarea se realizează predominant prin teste, iar pe termen îndelungat aceasta se realizează 
cu ajutorul unor sisteme de teste și instrumente complementare. Pot exista următoarele strategii de evaluare  

- Strategia evaluării continue: după curriculum școlar sau după criteriile de acordare a notelor, 
presupunând o serie de teste secvențiale. Acest model poate fi aplicat și pentru programa de examen, dacă 
testele secvențiale se aplică pe parcurs și nu doar după parcurgerea integrală a materiei; 

 - Strategia evaluării finale: după evaluarea continuă se poate realiza o evaluare finală prin teste 
integratoare. În cazul examenelor, testele au caracter integrator cu o anumită selectivitate, avându-se în 
vedere un anumit raport între tipurile de itemi, tematica parcursă și suporturi cartografice corespunzătoare.  
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METODE DIDACTICE DE EVALUARE APLICATE ONLINE IN 

INVATAMANTUL PRESCOLAR 

 

STIKA BEATRICE MARIA 
 

 „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 poate fi definită ca un actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce 

urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un 

moment dat, dând 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.  

Însă în contextual actual, evalurea se aplică online. Dacă vorbim însă de evaluare nou aparută o putem 

realiza în mai multe feluri. Acest lucru depinde de platforma si modul nostru de aplicare a sistemului de 

evaluare a grupei de copii.  

Se pot realiza în acest fel evaluari sub forma de chestionare, sub formă de video sau sub formă de fise 

sau proiecte realizare individual ce prescolarii. Toate acestea trebuie îndrumate și realizate într-un mod 

correct si frumos de catre cadrul didactic. Copil trebuie evaluat in functie de posibiltati, de varsta, de 

particularitatile sale individuale. Nu putem evalua un copil online pe o platform educatională fara ca el să 

poata realiza tot ce I s-a cerut sau sa se adapteze acestui nou mod de evaluare.  

Fiecare copil este diferit, unic si special, iar noi avem nevoie de multa rabdare pentru a ne plia la 

posibilitățile lor. Pentru evaluarea online însă avem nevoie de infrasctura bine dezolvatată, de un 

partenieriat bun cu parinții, iar feedback ul obtinut sa fie încurajat si laudat de catre cadrul didactic. 

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE : 

- TRADIȚIONALE : probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe scrise online.  

- ALTERNATIVE : lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, 

autoevaluarea, aplicate online pe platforma educatională aplicata si utilizată. 
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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.  

 Evaluarea online 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 TEHNICI DE EVALUARE ÎN  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF.INV. PRIMAR, STOICA IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MACIN 

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

 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. 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.  

Structura procesului de predare-învățare- 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,  

 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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 INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
 STOICA MARIANA -PROF. ÎNV. PRIMAR  

 ȘC. GIMNAZ. IOAN SLAVICI SIBIU  
 
 Evaluarea în învățământ este un subiect controversat datorită încărcăturii morale: în urma evaluării 

se clasifică, se ierarhizează elevii. Această ierarhizare este greu de acceptat de elevii claselor primare, iar 
uneori poate fi demoralizatoare.Evaluarea cu ajutorul calculatorului Tehnologia Informației și a 
Comunicării a pătruns și în învățământul românesc în ultimii douăzeci de ani, aducând beneficiile de care 
s-au bucurat înainte sistemele de învățământ din statele dezvoltate.  

 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. 

 Două instrumente ce se pot utiliza la clasă sunt: Kahoot și Quizizz, 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 
oameni din 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.  

 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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Alte 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 opt 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.cnpcv.ro/wp-content/uploads/2018/05/materialul-8.pdf 
*https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE- METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

 
PROF. ȊNV. PRIMAR STOICHESCU IRINA 

COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI-GORJ 
 
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, Învățământul online 
deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 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. 

Platformele online sunt cele care sprijină procesul de învăţare individuală şi permit utilizatorilor să 
acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere, pe teme diverse. Acestea nu au 
doar rolul de a livra conţinut educaţional, ci oferă în plus şi caracteristici care imită funcţionarea unei 
instituţii clasice de învăţământ. Astfel că îşi fac destul de repede loc în sistemul de învăţământ, permiţând 
utilizarea mai eficientă a resurselor materiale, cât şi umane. 

De asemenea, platformele oferă resurse care vin în sprijinul profesorilor doritori de a învăța cum pot 
folosi diferite instrumente online pentru facilitarea învățării. 

 În şcoală, introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în 
procesul de învăţământ. Astfel, actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare 
în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume: creşterea eficienţei activităţilor 
de învăţare și dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. 

Clasa devine un mediu virtual de ȋnvătare, iar aceasta nu mai este determinată de timp și spațiu. 
Lectiile online pot prezenta același conținut si pot fi dezbătute la fel ca si lecțiile „convenționale”. Avantajul 
este însă faptul că aceste lecții pot fi accesate oricând și oriunde. Acest tip de învățământ permite 
profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri externe, slide-uri PowerPoint, documente 
de tip audio si video în clasa sa virtuală. 

Forme ale învățării în mediul online  
Predarea și învățarea la distanță pot lua numeroase forme în ceea ce privește structura utilizată, timpii 

și mijloacele media. Putem, astfel, vorbi despre învățare îmbogățită tehnologic, învățare cu suport 
multimedia, instruire asistată de calculator, medii de învățare virtuale etc. Relevante și accesibile pentru 
procesul educațional general și având o aplicabilitate foarte mare sunt însă următoarele trei tipuri de 
învățare: e-learning, blended learning și m-learning. 

 E-learning, în învățământul la distanță, se referă la asigurarea conținuturilor informaționale într-o 
manieră flexibilă, utilizând medierea internetului și a resurselor sale, pentru sprijinirea învățării generative. 
Din acest din urmă punct de vedere, este imperios necesară înțelegerea faptului că implicarea activă a 
elevului determină responsabilizarea sa și sprijinirea dezvoltării autonomiei sale cognitive. Este necesar 
astfel ca elevul să-și exerseze abilitățile de căutare de informații, spirit și gândire critice în evaluarea și 
utilizarea surselor și a informațiilor etc.  

Blended learning (învățare hibridă), acest model educational, se referă la îmbinarea unor metode și 
mijloace de predare-învățare atât online, cât și offline, în funcție de necesitățile și posibilitățile contextului 
(ce țin deopotrivă de profesor și de elev). Îmbinând maniera tradițională de predare cu cea oferită de 
învățarea electronică, blended learning poate presupune, spre exemplu, transmiterea online către o parte din 
cursanți a ceea ce se predă la clasă cu o altă parte de cursanți, cu sau fără interactivitate între aceștia. Acest 
tip de învățare presupune un mediu mixt ce încearcă să îmbine avantajele și dezavantajele predării de tip 
exclusiv online și offline, fiind asemenea unei optimizări a procesului general cvasimodal de predare-
învățare. Asemenea învățării de tip electronic, și în cazul blended learning profesorul este nevoit să își 
restructureze rolurile tradiționale, devenind un ghid al învățării, ci nu un deținător al informației. El devine 
un facilitator al actului educațional și un partener de învățare pentru cursant, făcând apel la resursele de 
creativitate și inventivitate pentru a putea găsi cele mai bune variante de îmbinare a celor două tipuri de 
predare, astfel încât să corespundă nevoilor și cerințelor elevului.  
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 M-learning (învățare mobile), acest tip de predare-învățare, se referă la posibilitatea de a învăța 
oriunde și oricând, indiferent de conectivitatea legată prin cablu – practic, grație mijloacelor digitale 
wireless și mobile. Este tipul de învățare realizată pe dispozitive portabile, interactive, conectate și 
individuale. Din aceste puncte de vedere, m-learning este un tip de învățare ce permite și mai mult 
personalizarea procesului de învățare, dar și responsabilizarea elevului, care poate accesa informația 
indiferent de momentul zilei ori de locul în care se află.  

Atâta timp cât metodele de instruire rămân neschimbate, indiferent de mediul de învățare (online sau 
offline), și rezultatele vor rămâne pe măsură. Acest lucru atrage atenția asupra necesității adaptării din 
interior a abilităților personale de pedagogie pentru a sprijini în mod activ și dedicat învățarea, atât din 
partea elevului, cât și a cadrului didactic. 

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 
pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru 
cursant.  

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.  

Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă 
acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. Cert e că integrarea tehnologiei informației în educație va fi 
accelerate în continuare și că educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației 
școlare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. http://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-resurselor-web  
2. https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/  
3. https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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METODE DE EVALUARE ONLINE ȊN CADRUL ORELOR DE LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMANA 
 

PROF. STROE GEORGETA,  
SCOALA GIMNAZIALA “ION ROSCA” COCHIRLEANCA, JUD. BUZAU 

 
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. 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. 

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 semnificației atribuite prin măsurare, 
datorită emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În actul evaluativ decizia 
este luată că 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. 

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 răspunsuri multiple (multiple 
choice), 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. Poate fi corectat în 
mod automat, ceea ce presupune economie de timp din partea evaluatorului. 

Din păcate, chestionarul nu pune accent pe creativitate și presupune efort în pregătirea întrebărilor/ 
răspunsurilor. Pentru o eficacitate sporită în procesul de evaluare ar fi necesare o serie de startegii în 
elaborarea chestionarului, precum prezenţa răspunsurilor greşite ce par corecte, un număr de minim 3 
răspunsuri/întrebare, să fie uşor de automatizat şi de procesat. 

În cadrul orelor de Limba și Literatura română este de preferat să se aplice teste online care să 
propună,pe lângă itemii obiectivi specifici unui chestionar, itemi de tip întrebare structurată de tipul itemi 
semiobiectivi cu răspuns scurt și cel puțîn un item subiectiv care presupune un răspuns elaborat. 

Eseul reprezintă o altă metodă de evaluare online ce ar putea fi aplicată cu succes în cadrul 
disciplinelor umaniste și ,în special, în orele de Limba și Literatura română. Eseul structurat este o 
compunere care tratează o anumită temă, indicată în cerinţă, care impune, de obicei, cel puțîn 3 repere ce 
trebuie respectate în timpul redactării lucrării. Ordinea integrării cerinţelor nu este una obligatorie, 
prestabilită, cel care scrie eseul având libertatea de a le organiza după cum doreşte.  
 Evaluarea unui eseu structurat se face după următoarele criterii:- tratarea tuturor ideilor menţionate în 
formularea cerinţelor;- prezentarea logică, însoţită de argumente/ exemple convingătoare;- organizarea 
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ideilor în scris (text cu structură clară, coerent, echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, idei 
subliniate prin construcţia paragrafelor, raport corespunzător între ideile principale şi cele secundare);-
capacitatea de analiză şi de interpretare (bună relaţie între idee şi argument, succesiunea logică a ideilor, 
abilitatea de a formulă judecăţi de valoare şi de interpretare personală);- respectarea normelor de ortografie 
şi de punctuaţie;- aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea. 

Această metodă de evaluare implică nu doar memorare, ci şi înţelegerea şi abilitatea de a utiliza 
cunoştinţe dobândite, dar are și minusuri, fiind dificil de evaluat cu obiectivitate și greu de implementat 
într-un sistem online în vederea evaluării automate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Radu, I. T., Evaluarea randamentului şcolar, în Curs de pedagogie, Universitatea Bucureşti,1988; 
*Ulrich, C., Managementul clasei: învăţare prin cooperare, F.S.D., Bucureşti, 1999  
*de Landsheere, V., Evaluarea continuă. Examene, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975. 
*https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
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INSTRUMENTE ONLINE DE EVALUARE  

 
PROF. INV. PRIMAR: ȘEREU CAMELIA CORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „EFTIMIE MURGU” LUGOJ, JUD. TIMIȘ 
 
 Dintre cele trei componente ale spiralei educației, predare – învățare – evaluare, cea din urmă este 

considerată „un subiect sensibil în orice sistem de învățământ” deoarece efectele acțiunilor evaluative se 
fac simțite nu numai în interiorul sistemului educațional, ci și în afara lui, respectiv în plan cultural, social 
și chiar politic. 

 Pe de altă parte, între instruire – învățare –evaluare există o relație de intercondiționare reciprocă, 
fiecare dintre ele realizându-se prin raportare la celelalte. Nu este corect să evaluăm ceea ce nu s-a predat, 
respectiv învățat, dar nici nu are sens să se predea, respectiv învăța, ceea ce nu se evaluează. 

 În sens larg, evaluarea este o activitate care: 
- are în vedere toate acele procese și produse ce reflectă atât natura cât și nivelul performanțelor 

atinse de elevi în învățare; 
- evidențiază gradul de concordanță a rezultatelor învățării cu obiectivele educaționale propuse; 
- oferă informațiile necesare adoptării deciziior educaționale optime. 
Evaluarea în învățământul primar presupune utilizarea unui sistem de evaluare cu calificative bazate 

pe descriptori de performanță, elaborați în concordanță cu standardele curriculare de performanță prevăzute 
pentru finele învățământului primar. 

După momentul evaluării, distingem evaluarea predictivă sau inițială, evaluarea formativă și cea 
sumativă. 

În contextul actual, provocarea pentru profesori este să îndepărteze 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 fie autonomi în învățare. 

La clasa pregătitoare, pentru evaluarea elevilor am folosit cu precădere trei instrumente Web : 
Wordwall, LearningApss și Kahoot. 

Wordwall este o aplicație unde se crează 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. Jocurile/testele create le putem distribui elevilor noștri dând click 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 română. În 
partea de sus a aplicației avem urnmătoarele opțiuni: 

- bara de căutare; 
- Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline; 
- Alcătuiește exerciții – se crează fișe proprii; 
- Clasele mele – puteți adăuga grupurile de elevi; 
- Exercițiile mele – materialele create. 
 Aplicația Kahoot (Kahoot.com) este un instrument ce poate fi folosit în evaluare la orice 
 vârstă. 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 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.  

 Prin intermediul instrumentelor Web,verificarea asimilării conținuturilor devine 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.  

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. 
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UTILIZAREA MANUALULUI DIGITAL LA DISCIPLINA EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICA ȘI APLICAȚII PRACTICE, PENTRU ACTIVITATEA DE 
EVALUARE ON-LINE 

 
PROPUNATOR: 

DR. ING. PROF. SERGENTU DELIA, 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MALDAENI, TELEORMAN 

 
Varianta digitală a manualelor de Educație tehnologică și aplicații practice cuprinde integral 

conținutul manualului în variantă tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, 
filme şi simulări. 

Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă. 
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă 

de navigare. 
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare 

precedentă. 
Exemplificări: 

 
Exemple de activități multimedia: 
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Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului, iar simbolurile următoare te ajută să 
identifici paginile din manual cu activități multimedia de învățare (AMII). 

 

 
Elevul descoperă în manualul digital activități multimedia interactive de învățare (AMII) legate de 

tema lecției. Acestea sunt evidențiate în varianta digitală și în cea tipărită prin simbolurile următoare: 

 
 
Exemplificări: 

 

 
 
Bibliografie: 
*** https://www.manuale.edu.ro/Manualele digitale de Educație tehnologică și aplicații practice 
 

1333



 
METODA “FLIPPED CLASSROOM” ÎN PROCESUL DE PREDARE-

ÎNVĂȚARE ON-LINE 
 

AUTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR SEVASTIȚA RALUCA-ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE VERNESCU”, 

 RÂMNICU SĂRAT, JUD.BUZĂU 
 
Sistemul digital de organizare a învățării, instrumentele de comunicare și platformele de învățare 

electronică au un rol foarte important în prezent. Predarea online necesită o atenție sporită asupra modului 
în care elevii și profesorii sunt pregătiți pentru schimbare. Este nevoie de o reconsiderare asupra modului 
în care predarea este încă eficientă atunci când este mutată din clasa fizică în cea virtuală. Atâtt profesorii, 
cât și elevii trebuie să aibă cunoștințe și abilități formate pentru folosirea instrumentelor, a gadgeturilor 
utilizate în învățarea on-line. 

Una dintre metodele utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare on-line, testate în timp, este 
metoda “clasei răstrurnate” sau metoda “Flipped classroom”. Învățarea răsturnată este o abordare 
pedagogică în care instruirea directă se mută din spațiul de învățare în grup către spațiul de învățare 
individual, iar spațiul de grup care rezultă (clasa) este transformat într-un mediu de învățare dinamic, 
interactiv unde educatorul ghidează elevii pe măsură ce ei aplică conceptele și se angajează creativ cu 
subiectul materiei. 

Pentru a-și antrena elevii în acest tip de învățare, profesorul trebuie să integreze în practica lui 
următorii patru piloni: F-L-I-P 

F-mediu flexibil (Flexible Environment) 
Profesorul trebuie să creeze spațiul flexibil pentru elevi,să rearanjeze clasa, aceștia alegând singuri 

unde și cum vor să învețe. 
L-cultura învățării (Learning culture) 
În modelul tradițional centrat pe profesor, profesorul este principala sursă primară de informație. Prin 

contrast, învățarea răsturnată schimbă în mod deliberat instruirea pe o abordare centrată pe cel care învață, 
unde timpul din clasă este dedicat explorării temelor în profunzime și creării de oportunități bogate de 
învățare. Elevii sunt activ implicați în construirea cunoașterii pe măsură ce participă la ea și sunt implicați 
și în evaluarea propriei învățări. 

I – Conținut intențional (Intentional content) 
Profesorul care folosește această metodă, se gândește în permanență la cum poate utiliza acest concept 

pentru a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte înțelegerea conceptuală, ca și fluența procedurală. Acesta utilizează 
un conținut intențional pentru a maximiza timpul clasei și pentru a adopta metode centrate pe elev, strategii 
active de învățare, în funcție de nivelul clasei și subiectul materiei.  

P – Educator profesionist (Proffesional educator) 
În timpul orei, ei observă continuu elevii, furnizându-le un feedback relevant pentru acel moment și 

le evaluează munca. Profesorii se conectează unii cu alții pentru a-și îmbunătăți instruirea, acceptă 
criticismul constructiv și tolerează haosul controlat din clasele lor.  

Este important să atragem elevii spre învățare, astfel încât aceștia să se simtă motivați și, prin 
urmarensă atenueze deficitul de atenție, să combată indisciplina și să dezvoltăm elevi creativi și interesanți 
pentru societate. Astfel, procesul de predare-învățare trebuie să fie accesibil și agreabil, creând așteptări 
favorabile. 

Într-o sală de clasă răsturnată, fiecare elev poate învăța în propriul lui ritm. Învățarea devine 
personalizată pentru fiecare elev. Elevii au posibilitatea de a viziona un curs ori de câte ori au nevoie, pentru 
a derula înapoi, dacă este necesar sau pentru a sări peste părți în cazul în care doresc, sau pur și simplu ei 
pot pune „pauză“ profesorului lor.  

Această nouă abordare a învățării are avantaje și dezavantaje. Avantajele ar fi următoarele: crește 
interacțiunea între elevi și profesor, elevii își asumă responsabilitatea pentru propria lor învățare, nu rămân 
în urmă deoarece informațiile le pot obține oricând doresc online. Dezavantaje ar putea fi considerate 
următoarele: nu toti elevii au calculatoare sau acces la internet, mulți părinți nu sunt de accord cu folosirea 
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mult timp a calculatorului și a internetului. Cele mai des folosite metode în clasa răsturnată sunt: crearea 
unor prezentari video, folosirea resurselor educationale de tip deschis, folosirea fisierelor video create de 
elevi. 

În "răsturnarea" unei săli de clasă este mai mult decât distribuirea simplă a conținutului elevilor, astfel 
încât aceștia să poată lucra în mod autonom. Este nevoie de timp, angajament, stăpânire și efort de la 
professor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Bergmann, J., & Sams, A.,2012, Flip your classroom: Reach every student in every class every 

day. Eugene, Or: International Society for Technology in Education. 
2. Center for Teaching Innovation at Cornell University,2017, Flipping the classroom. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. SICOIE ADRIANA 

 
Evaluarea este parte integrantă a procesului de învățământ alături de predare și învățare, pentru a 

furniza educatorilor, copiilor și părinților informațiile necesare desfășurării optime a activităților din 
grădiniță. Scopul evaluării copilului este “ de a acorda sprijin și ajutor acestuia în tendința lui de a afla 
noul, de a se orienta în lumea înconjurătoare a lucrurilor, a naturii, de a-și explica unele lucruri despre 
propria persoană”. ( Metodica activităților instructiv educative în grădinița de copii, pag.197 ) 

Astfel, educatoarea observă comportamentul copiilor în timpul tuturor categoriilor de activități, 
identifică problemele apărute, stările de interes cognitiv sau cele în care apare lipsa de interes, fixează 
performanțele fiecărui copil și reacția acestuia la recompensă. Toate aceste date sunt făcute cunoscute 
părinților copiilor, iar pe baza lor se vor lua deciziile ulterioare. Pentru ca evaluarea în grădiniță să se 
desfășoare eficient este ca acțiunile de evaluare a progresului înregistrat să aibă loc în mediul natural al 
copilului. 

Evaluarea este definită ca “ o activitate prin care se realizează colectarea, 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 “.( Ghid de evaluare și examinare, 2001, p.8 ). Formele evaluării 
sau tipurile de evaluare utilizate sunt inițială, continuă, finală. Fiecare dintre cele trei forme de evaluare 
prezintă o contribuție specifică în cunoașterea nivelului de pregătire a copiilor și oferă premisele necesare 
pentru reglarea continua a procesului instructiv – educativ din grădiniță. 

În ceea ce privește evaluarea educațională, se remarcă o delimitare insuficientă privind strategiile, 
metodele, tehnicile, instrumentele și procedurile de evaluare. Raportându-ne la metoda de evaluare este 
definită ca fiind “ calea de acțiune comună între profesori și elevi care conduce la punerea în aplicare a 
oricărui demers evaluativ, în vederea colectării informațiilor privind procesul și produsul învățării, 
prelucrării și valorificării lor în diverse scopuri “. ( Potolea, 2011, p.42 ). Dacă metodele de evaluare sunt 
mai complexe ca desfășurare și interpretare, tehnicile de evaluare sunt mai simple. Instrumentele de 
evaluare sunt prezentate ca fiind totalitatea uneltelor concrete utilizate în verificare. Astfel, avem metode 
tradiționale de evaluare ( probele orale, probele scrise, probele practice ), iar probele alternative de evaluare 
cuprind observarea sistematică a comportamentului și a activității copilului, investigația, proiectul, 
portofoliul. În ceea ce privește evaluarea în mediul online, cadrele didactice folosesc platformele 
educaționale pentru a desfășura activități dar și pentru a evalua cunoștiințele copiilor. Printre cele mai 
cunoscute platforme educaționale enumărăm Zoom, Teams, Classroom, dar și grupurile create pe aplicațiile 
Whatsapp și Facebook. 

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect utilizată împreună cu platformele educaționale pot oferi 
copiilor o serie de opțiuni. Creativitatea de care se dă dovadă este uluitoare. Astfel, platforma classroom 
oferă posibilitatea de a se discuta, de a se oferi feed-back fiecărui copil, se pot încărca teme, fișe cu activități. 
Google Classroom acceptă multe sisteme de notare diferite. Cadrele didactice au opțiunea de a atașa fișiere 
la o temă pe care copiii le pot vedea, edita sau obține o copie individuală. Copiii pot crea fișiere și apoi le 
pot atașa la temă dacă o copie a unui fișier nu a fost creată de către profesor. Totodată cadrele didactice au 
opțiunea de a monitoriza progresul fiecărui elev în cadrul temei unde pot face comentarii și pot edita. 
Temele predate pot fi evaluate de către profesor și trimise înapoi cu comentarii pentru a permite copilului 
să revizuiască tema și să o retrimită.  
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La nivelul învățământului preșcolar, evaluarea ar trebui să urmărească progresul fiecărui copil în 
raport cu el însuși și mai puțin raportarea la norme de grup. ( Curriculum pentru educația timpurie a 
copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008, p.13 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Metodica activităților instructiv – educative în grădinița de copii, ghid pentru definitivat și gradele 

didactice, V. Anghelache ( coordonator ), Ed.Didactică și Pedagogică, 2017. 
• https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/https://ro.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom 
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MODALITAṬI DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF. ȊNV. PRIMAR SȊIA ANA ROXANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA SCUNDU 
 
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. 

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. 

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. 

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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*www.google.ro 
*www.didactic.ro 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR, SIME GABRIELA-ADRIANA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 
 
 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, iar izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. 

 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 online, am fӑcut cunoștintӑ și am ,,îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ 
învӑțarea la distanțӑ. 

 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. Predarea reprezintă acţiunea desfăşurată de cadrul didactic, cu 
scopul de a produce modificări în comportamentul preşcolarilor. Aceasta e privită ca aspect logic al 
procesului de învăţământ, deoarece se conduce după: - logica ştiinţei (a conţinuturilor de predat), - logica 
dezvoltării psiho-fizice a preşcolarilor, - logica didactică. Învăţarea, din punct de vedere pedagogic, 
reprezintă „orice achiziţie relativ stabilă, ca urmare a antrenării individului într-o experienţă de cunoaştere, 
organizată pedagogic şi care are ca rezultat modificări de comportament”. Învăţarea reflectă aspectul 
psihologic al procesului de învăţământ deoarece, după cum se deduce din definiţie, aceasta reprezintă 
activitatea preşcolarului. Analiza relaţiilor dintre predare şi învăţare este incompletă dacă nu se extinde şi 
asupra evaluării, deoarece aceasta din urmă are rolul de a ordona, regla şi optimiza predarea şi învăţarea, 
precum şi întregul proces.  

 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât 
predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic îi ajută pe 
preșcolari 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. 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. 
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.  

 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 

1340



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, pe care educatorul le trimite părinților pentru copil. 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 a 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 motivării față de activitățile cu valoare educativă superioară 
ulterioară și verificau sarcinile propuse copiilor, oferindu-le un feedback constructiv. În concluzie, 
evaluarea nu realizează doar o simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul care le-a produs. 
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PROVOCARILE EVALUARII ONLINE 

 
SIMEDRE FLORINA- HERMINA 

 LICEUL TEORETIC VIDELE 
 
 Dată fiind pandemia de coronavirus, profesorii din întreaga lume s-au confruntat cu provocări 

neașteptate în rutina lor de predare și au trebuit să lucreze mult pentru a deveni acei profesori eroici digitali 
în cel mai scurt timp. 

În mod clar, mulți academicieni nu văd valoarea cursurilor online sau a încercării de a deveni un 
profesor online mai bun. Aproape niciunul dintre noi nu și-a propus să fie un profesor online minunat când 
am decis să mergem la facultate. Majoritatea profesorilor nu știu cum să predea online sau cum să își 
îmbunătățească performanțele - și este posibil să nu fim motivați să învățăm. Și mai probabil, este posibil 
să nu simțim că avem timp să învățăm. 

În ciuda dezavantajelor sale, există multe avantaje pentru profesori de a face lecții online. Cea 
evidentă este doar cantitatea de timp pe care o economisești atunci când nu trebuie să faci naveta la nesfârșit 
în oraș. Dar predarea englezei online astăzi nu este o alegere pentru mulți și este pur și simplu singurul mod 
în care pot să o facă, așa că trebuie să ne dăm seama ce putem face pentru a le ușura. 

Una dintre probleme întâlnite de profesori atunci când incearcă orele online, este cea a evaluării. 
Pentru a veni în întâmpinarea cadrelor didactice, aflate in această dilemă, voi prezenta în continuare, mai 
multe intrumente care pot fi folosite pentru a realiza o evaluare eficientă online. 

Exista patru modalitaăți de evaluare formatvă online, pentru elevii de liceu : testele online, eseul de 
1 minut, E-portofoliul și instrumentele 2.0. 

Testele online sunt cele mai cunoscute.Avantajul lor cel mare este permit evaluarea automată si prin 
urmare, atat elevul cat si profesorul vor primi rapid rezultatele.Majoritatea instrumenteleor de creat teste 
online permit adăugarea de itemi cu mai multe raspunsuri posibile din care unul singur este corect, mai 
multe raspunsuri posibile din care mai multe sunt posibile sau itemi cu raspuns scurt în care elevul poate 
scrie un răspuns de la tastatură, care apoi este comparat automat cu raspunsul dat de profesor. Sunt si alte 
tipuri de itemi sau exercitii care pot fi folosite. Orice tip de itemi este important dar pentru evaluarea 
formativă, importante sunt feedback-ul și planificarea unui moment special care devine apoi rutină. Daca 
vrem ca evaluarea formativa prin teste online să ducă la creșterea performanței, testele trebuie administrate 
des și să obțină și feedback sau feedback-ul să fie oferit elevilor prin alte instrumente.Dintre aplicatiile care 
pot fi folosite pentru a realiza teste online, menționez 

https://quizizz.com/, https://kahoot.com/, https://www.socrative.com/, https://goformative.com/, 
https://quizlet.com/, https://learningapps.org.  

 A doua modalitate este eseul de 1 minut sau 5 minute. Ideea de baza este că acesta e un eseu foarte 
scurt care solicită elevilor să scrie într-un minut răspunsul la una sau mai multe întrebări. Punctul forte al 
acestei metode comstă în beneficiile ei in domeniul metacognitiv, mai pe scurt, elevii au ocazia să formuleze 
observații despre învățare. Întrebările urmăresc in general trei aspecte: pozitiv, negativ și ce ai vrea în plus.„ 
Ce nu ai înteles bine în lecția de azi? Ce propuneri sau idei ai pentru desfasurarea cursului mai departe?” 
În funcție de vârsta elevilor, întrebările pot fi formulate mai simplu sau mai complex. De asemenea le puteți 
cere elevilor să bifeze ce nu au înțeles dintr-o listă de subiecte, în special pentru tematicele mai dificile.În 
Google Classroom putem folosi opțiunea de întrebare, fie cu răspuns liber fie cu alegere multiplă dintr-o 
lista prestabilita. Avantajul este că nu va ia mult să citiți răspunsurile și vă oferă o imagine destul de clară 
asupra nivelului general al clasei. Dacă vreți să grupați mai multe întrebări sau vreți prelucrări avansate 
folosiți o aplicație specială de sondaj, majoritatea putând fi folosite gratis cu anumite limitări. Dintre aceste 
aplicații de sondaj aș putea menționa: https://answergarden.ch/, https://www.menti.com/, https://www.poll-
maker.com/.  

A treia modalitate de evaluare formativă online este E-portofoliul care include rezolvări de sarcini 
realizate de elevi pe o perioadă mai lungă și în niciun caz fișe informative realizate de profesori si transmise 
elevilor. Este important să transmiteți de la inceput lista de cerințe și să explicați elevilor rostul 
portofoliului, într-o discutie. Î,n Google Classroom pot fi marcate unele teme ca fiind pentru portofoliu. 
Elevilor mai mari li se poate cere să își facă portofoliu folosind Google Sites sau Smore, în care să încarce 
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elementele pe care doresc să le arate. Acest portofoliu poate fi structurat pe materii, astfel încât elevul să 
folosească un singur site. Avantajul e-portofoliului este că arată evoluția elevului care este vizibilă atât 
pentru elev, cât și pentru profesor și părinți, care se confruntă cu propriile dificultăți în a-și da seama în ce 
măsură copilul lor ține pasul cu școala online. 

I nstrumentele 2.0 oferă elevilor posibilitatea de a crea conținut colaborativ. Ei pot publica pe un blog 
comun, își pot comenta unii altora postările sau pot construi împreună panouri sau reviste virtuale, hărți 
mentale și multe altele. Unele din aceste modalități sunt mai dificil de evaluat individual, dar pot oferi o 
imagine bună asupra activității de grup si de asemenea pot semnala atunci cand un elev întâlnește dificultăți. 
Dintre intrumentele 2.0 menționez https://padlet.com/, https://wordwall.net/, iar pentru evaluare orală, 
https://voicethread.com/, https://l-www.voki.com/, https://blabberize.com/. 

Ceea ce este important este să ne amintim mereu că nu facem evaluarea formativă pentru a pune 
elevilor note, ci pentru a vedea unde se află în călătoria lor spre realizarea obiectivelor si cum îi putem ajuta 
pentru a ajunge la final cu bine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Bocoş, Muşata,2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană, 
2.Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 

Aramis, 
3.Ioana Hărțescu- Curs de evaluare formativă 
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ACTIVITAȚILE ONLINE IN GRADINIȚA 

 
PROF. SIMION ANDREEA ELENA 
G.P.P. „MUGURASII”, RM. SARAT 

 
În contextul actual generat de pandemia de COVID-19 de o bună perioadă de timp, învățământul 

românesc a avut parte de multe piedici și a fost obligat să adopte măsuri drastice, precum închiderea școlilor 
și grădinițelor pe o perioadă nedeterminată. Acest fapt a determinat învățământul românesc, totodată și cel 
preșcolar, să realizeze o schimbare pentru săvârșirea actului educativ, anume învățarea online.  

 Astfel, din prisma profesorilor de învățământ preșcolar, activitatea online a însemnat deschiderea 
orizontului cunoașterii privind adoptarea diferitelor metode și procedee de predare-învățare-evaluare 
folosind diverse aplicații și platforme online concepute sau adaptate pentru educație. Aceste activități au 
avut în vedere realizarea obiectivelor instructiv-educative, pentru că aceștia să nu rămână în urmă și să nu 
piardă tot ceea ce au acumulat pe parcursul unui an școlar.  

 Însă există un deficit de cunoștințe în domeniul tehnologiei și digitalizării, dar și de materiale 
didactice diverse despre realizarea actului educațional online pentru profesori și preșcolari, atât din mediul 
urban, cât și din cel rural, acestea încercând să fie eliminate prin diverse cursuri de formare și perfecționare 
sau proiecte de finanțare pentru persoanele care nu dispun de dispozitive digitale.  

 Modul optim de organizare a acțiunii instructive în vederea realizării obiectivelor propuse este legat 
de îmbinarea efortului educatoarei cu cele ale copiilor, lucru determinat de alegerea metodelor de 
invătămant în funcție de categoria de activitate, acestea realizându-se fizic, într-o sală de grupă. Așadar, 
activitățile online pentru majoritatea preșcolarilor au constat în menținerea atenției pentru o scurtă perioadă 
de timp pe diferite platforme, aplicații, site-uri, îndeplinirea de diferite cerințe și sarcini și realizarea unor 
fise de lucru sau de evaluare, sub îndrumarea educatoarelor și sub supravegherea părinților. În această 
situație de învățare, relația educatoare – preșcolar este mai rece, mai distantă, iar posibilitatea educatoarei 
de a oferi atenție tuturor preșcolarilor devine limitată. Pe parcursul acestei perioade de grădiniță online, un 
rol extrem de important l-a avut părintele. Acesta nu numai că a supravegheat preșcolarul pentru că 
activitatea să se desfășoare în bună regulă, acesta a fost și un susținător moral pentru cel mic, pe măsura 
posibilităților sale. Părintele a fost determinat să se implice mai mult în procesul instructiv educativ și să 
realizeze activități acasă cu preșcolarul, iar sala acestuia de grupă a fost camera lui/ sufrageria/ bucătăria.  

Dacă la grădiniță copilul era angrenat la diferite activități de cooperare, de socializare și de coeziune 
a grupului, activitatea online l-a pus pe acesta în situația de a fi atent la activități de pe un dispozitiv digital, 
sub supravegherea părinților, fără prea multe acțiuni. Totodată, rutinele cu care preșcolarul era obișnuit la 
grădiniță, nu au mai fost realizate acasă. Trebuie să mai avem în vedere și faptul că motivația intrinsecă a 
preșcolarului devine mai scăzută, iar energia pe care acesta o emană ar trebui consumată prin diferite 
activități ce implică efort fizic.  

Învățământul românesc trebuie să stabiliească câteva măsuri pentru perioada de învățământ online, 
cum ar fi acomodarea copiilor cu diverse activități pe platforme sau site-uri educaționale (YouTube, 
WordWall, JingsawPuzzle), realizarea de diverse jocuri interactive pentru preșcolari, investirea în diverse 
materiale didactice pentru preșcolari (tablă interactivă, tablete etc).  

Exemple de activități online:  
 
ACTIVITATEA 1: Pe parcursul grădiniței, am învățat și foarte multe cântece. Ia să vedem dacă ne 

mai amintim! Încearcă și tu să repeți cântecele din următoarele link-uri:  
 A venit pe dealuri toamna-https://www.youtube.com/watch?v=QBIn3RjBRg4  
 Astăzi în grădina mea-https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20  
 Supa de zarzavat-https://www.youtube.com/watch?v=zFYz3MVOSqw  
 
ACTIVITATEA 2: În continuare îți propun o activitate practic-gospodărească unde vei pregăti o 

salată de fructe și te vei bucură de rezultat.  
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ACTIVITATEA 3: Îți mai amintești că am vorbit la grădiniță despre formele geometrice? Am învățat 
la grupă mică despre cerc și pătrat, apoi la grupă mijlocie triunghiul și la grupă mare dreptunghiul. Așadar, 
rezolvă sarcinile din jocul următor să vedem ce mai știi: https://wordwall.net/resource/2723219 .  

 
ACTIVITATEA 4: Îmbină piesele de puzzle pentru a descoperi cireșele din imagine: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=20b0453d83f8. 
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INSTRUMENTE ON-LINE 

 
SIMION LIDIA CAMELIA,  

PROF. ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SF. GHEORGHE” 
 
Eforturile cercetătorilor şi ale practicienilor au urmărit perfecţionarea strategiilor de predare învăţare, 

valorificând achiziţii ale cercetării psihopedagogice, dar şi din alte domenii de cunoaştere. Finalitatea 
acestor preocupări are în vedere realizarea unei activităţi de instruire şi învăţare eficiente. 

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 
sporirii caracterului (inter)activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat 
caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în contaminarea şi 
suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o 
însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului.  

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 pentru atingerea obiectivelor 
procesului de instruire.  

Platforme de e-Learning Open Source Platforma Moodle Modular 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.  

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.Trebuie subliniat, însă, că realizatorii sitului nu garantează corectitudinea tuturor informaţiilor.  

 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, să fie 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. 

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 
sporirii caracterului (inter)activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat 
caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în contaminarea şi 
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suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o 
însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 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 elevilor, 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 profesorului, de a căror cunoştinţe 
şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Antrenarea permanentă a elevilor la un efort 

intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă 
reprezintă modalitatea cea mai eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active. 
Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoala de către profesor în a-i sprijini pe elevi să 
descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se 
dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele 
cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi 
personalitatea. 

Prin ,,metodă de învăţământ" se înţelege, aşadar, o modalitate comună de acţiune a cadrului didactic 
şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda reprezintă „un mod de a 
proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată”. Sub raportul 
structurării, metoda este un ansamblu organizat de operaţii, de procedee. 

Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu 
mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o anumită 
strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice. Totodată, metodele de 
învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care determină eficienţa acesteia. De aici decurge 
importanţa alegerii judicioase a metodelor corespunzătoare fiecărei activităţi didactice. 

Sistemul metodelor de învăţământ conţine: 
- metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu condiţia 

reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern; 
- metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele dintre acestea 

de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de a dobândi 
cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie experimentală; altele valorifică tehnica de vârf 
(simulatoarele, calculatorul). 

În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care sunt considerate metodele de învăţământ 
este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în activitate, 
concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. Metodologia 
diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu activităţile de muncă 
independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia postmodernistă. 

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. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 
minţile participanţilor, dintre personalitaţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 
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. 

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. 

E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate 
caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi 
de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. 

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. 
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INTEGRAREA MEDIULUI VIRTUAL IN ACTIVITATILE DE PREDARE-

INVATARE-EVALUARE 
 

SIMON ANNAMARIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ”KRIZA JANOS”, AITA MARE 

 
Dezvoltarea competenţelor de specialitate şi metodice presupune o pregătire în specialitate solidă şi 

transferul totodată a cerinţelor specifice curriculare referitoare la mediul virtual în situaţii şi în activităţi de 
învăţare adecvate acestuia. 

Devine astfel evident că, în activitatea de proiectare didactică, profesorul trebuie să răspundă la 
întrebările: 

* ce?, unde?, cum?, când? poate utiliza mediul virtual în activitatea cu formabilii; 
* ce?, unde?, cum?, când? nu este recomandat să utilizeze mediul virtual în activitatea cu formabilii. 
Integrarea mediului în activităţile de predare-învăţare-evaluare nu se rezumă doar la utilizarea 

calculatorului ca mijloc modern pentru activităţile de instruire ci implică mai multe niveluri de integrare, 
respectiv: 

1. folosirea de echipamente, computere, telefoane, televiziunea, dispozitivele digitale sau analogice 
de înregistrare, camerele de filmat etc.; 

2. integrarea unor resurse specific tehnologiei informaţiei şi comunicării în strategiile tradiţionale de 
învăţare – spre exemplu, utilizarea prezentărilor PowerPoint, Prezi; 

 3. adaptarea metodologiei de predare-evaluare în funcţie de noile tehnologii şi resurse multimedia; 
4. misiunea cadrului didactic, dintr-o nouă perspectivă, anume aceea de facilitator al învăţării; 
 5.proiectarea demersului didactic în manieră integratoare în baza unei noi paradigme a învăţării - 

paradigma constructivistă. 
Resurse software utile în procesul instructiv-educativ Softurile educaţionale sunt programe sau lecţii 

în format electronic, proiectate în raport cu o serie de exigenţe pedagogice (obiective, conţinut specific, 
caracteristici ale elevilor, metode, feedback secvenţial şi evaluări formative). 

Tot mai des, cadrele didactice şi formabilii utilizează o serie de aplicaţii online, care facilitează 
activităţile de predare-învăţare-evaluare, dintre care: 

Platforma eTwinning (http://www.etwinning.net) Oferă cadrelor didactice şi elevilor instrumente 
pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare şi contribuie la optimizarea procesului 
de predare-învăţare-evaluare prin valorificarea valenţelor formative ale proiectelor. Promovează totodată 
colaborarea şi relaţionarea între şcolile europene prin intermediul tehnologiei informaţiilor şi a 
comunicaţiilor (TIC); Wikispaces (http://www.wikispaces.com) Aplicaţie care dispune de o interfaţă 
simplă, conţine forum, inserare de fişiere, linkuri, imagini, statistici şi un număr nelimitat de pagini. Permite 
crearea unui site web al cărui conţinut este creat în colaborare de către utilizatori, păstrând versiunile 
successive. 

Google Docs (http://www.google.com/google-ds/hpp/hpp_ro_ro.html ) Instrument on-line pentru 
creare în colaborare de documente, foi de calcul, prezentări şi chestionare. Permite formatare, încărcare de 
imagini, comentarii, tabele şi formule. Documentele realizate sunt stocate online şi pot fi accesate de 
oriunde există acces la Internet. Wallwisher (http://www.wallwisher.com) Aplicaţia permite crearea unui 
„avizier” virtual pe care pot fi postate scurte mesaje conţinând text, imagini. Colaboratorii pot fi invitaţi 
prin e-mail sau cu ajutorul URL-ului. 
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Google Groups (http://groups.google.com/googlegroups/overview.html ) Este un serviciu gratuit 
oferit de Google pentru a crea grupuri de discuţii publice sau private bazate pe interese comune. Permite 
crearea de profile ale utilizatorilor, de mesaje şi fişe de discuţie, postarea de fişiere. 

 Teachertube (http://www.teachertube.com ) Sursă de materiale utile pentru cadrele didactice, conţine 
videoclipuri create de profesori în scopuri educaţionale. Platforma iTeach (http://www.iteach.ro) Perminte 
integrarea cadrelor didactice într-o reţea naţională dedicată dezvoltării socioprofesionale oferind 
oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin publicarea de materiale şi participarea la grupuri de 
discuţii, precum şi prin participarea la cursuri online de formare continuă. 

Moodle (http://www.moodle.ro) Platformă de administrare a învăţării la nivel mondial folosită în zeci 
de mii de şcoli din lume. 

Moodle este un LMS (Learning Management System – EN, Sistem de Administrare a Învăţării) Open 
Source. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR SIMON MARCIANA-CERASSELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DOMNIȚA MARIA” BACAU 

 
Evaluarea e în responsabilitatea fiecărui cadru 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. 

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.  

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, Zoom, Google Meet, în care evaluatul să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Probele scrise sunt mai puțin aplicabile pentru instrumentele 
on-line. Probele practice - doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic.  

Din metodele moderne, 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.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test de evaluare 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; 
• limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților 

la proces. 
În aceste momente grele, 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 
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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. 

• 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 
oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns 
corect sau nu. Mai mult, se oferă 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 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 reprezintă 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 ON-LINE 

 
PROF. SIRBU SILVANA ROXANA 

 
„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 procesului didactic.  

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, continuă și finală.  
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. 

 Contextul 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. 
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? 

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

 Voi enumera câteva variante ce pot fi folosite în procesul de evaluare on line: 
– 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://classroom.google.com/u/0/
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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, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUĂRII ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

PROFESOR ÎNVAȚAMANT PREȘCOLAR: ȘIȘU DANIELA FLORENTINA 
 UNITATEA DE INVAȚAMANT: GRADINIȚA CU P. P., NR.4 8, BRAILA 

 
 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.  
În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 

(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dar și cât de bine se pretează particularităților de vârstă 
a copiilor). 

Aceste instrumente prezintă ca un prim beneficiu pentru preşcolari, un mediu de învăţare mult mai 
confortabil, dar care, în schimb, necesită suport din partea adulţilor. Pentru cadrele didactice, însă, avantajul 
este că se poate realiza schimbul de bune practici, cât și asistenţă din partea colegilor. 

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). 

În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse 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. 

Evaluarea online în grădiniță se poate realiza fie prin observarea activităților prestate de copii, fie 
prin aplicarea unor probe (fișe de lucru, puzzle-uri, jocuri didactice, activități artistico-plastice).  

Un exemplu de program online care ajuta la realizarea unei evaluări este Quizizz.  
Acesta 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. 
Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre 
răspunsuri. 

De asemenea, 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.  

În toate cele trei tipuri de evaluare întâlnite ( inițială, continuă și finală) evidențiem două tipuri de 
metode si tehnici de evaluare: 

1. Tradiționale, în cadrul acestei categorii întâlnim: probele scrise - fișe cu sarcini de lucru și probe 
orale sau probe practice.  

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil, dar și între părinte 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. 
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2. Alternative, unde descoperim ca exemple: lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor care 
pot fi realizate acasă de către părinți, aprecierile verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, înregistrările sau 
jocuri de rol.  

În concluzie, consider că evaluării online trebuie să i se acorde aceaiași importanță ca si celei realizate 
în permanență în clasă, pentru că prin acest proces putem urmări progresul copiilor.  

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

București, EDP.;  
 http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
 www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Ca

bac.doc 
 http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26 
 https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-

prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf  
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 EVALUAREA PROIECTULUI  

„COPIII ȘI PADUREA – PRIETENI BUNI” 
 

 COORDONATOR: PROF. INV. PRIMAR SLABU PANSELUȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.10 BOTOȘANI 

 GRUP TINTA: ELEVII CLASEI A IV-A B 
  

 a) Etapa de documentare a fost parcursă în cadrul orelor de matematică și explorare a mediului.  
Elevii au participat la activităţile specifice Lunii Pădurii contribuind la realizarea expoziţiilor de 

desene și colaje, activităţile de ecologizare a parcului şcolii şi a spaţiului verde din cartier, alături de ceilalţi 
elevi ai şcolii noastre la programul „Să învăţăm despre pădure” printr-o varietate de proiecte. Creativitatea 
manifestată în calitatea exponatelor a demonstrat calitatea etapei de documentare dar şi a altor etape deja 
parcurse. Tot în luna pădurii, elevii clasei au participat alături de alţi elevi ai şcolii şi la alte activităţii 
specifice acelei perioade: curăţenie în parcul şcolii, reamenajarea colţurilor vii din sălile de clasă şi de pe 
coridoarele şcolii. 

 
b) Etapa de lucru pe teren a fost înfăptuită prin trei tipuri de activităţi realizate în trei perioade: 
- drumeţii cu popas în Pădurea Ipotești, vizitarea Observatorului și a lacului cu nuferi galbeni din 

Pădurea Ipotești, jud. Botoșani; 
- ecologizări: în cartierul unde este amplasată şcoala, precum şi în zona lacului din Pădurea Ipotești; 
- activităţi sportive și recreative în luminișul din Pădurea Ipotești. 
 Curiozitatea redescoperiri „pe viu” a cunoştinţelor despre tipurile de vegetaţie specifice pădurii de 

stejar şi chiar fag s-a manifestat încă de la început în rândul elevilor. Sunetul păsărilor cântătoare ne-au 
îmbiat pe toată durata activităților. La locul de popas, după ce au servit o gustare, elevii nu au uitat să lase 
zona perfect ecologizată, chiar mai curată decât a fost. La întoarcere, copiii au surprins „pagini de pădure” 
în mapele pentru ierbar, și chiar pe coala de hârtie. „Călătoria” în inima pădurii ne-a schimbat starea de 
spirit, umplându-ne plămânii de oxigen, relaxându-ne şi redându-ne forţa s-o luăm de la capăt. 

 
 c) Etapa de valorificare şi evaluare a proiectului a fost realizată pe teren dar şi în sala de clasă 

prin rememorarea activităţilor desfăşurate sub diferite forme: colaje, desene, conversaţie, povestire, precum 
şi realizarea mapelor cu materiale din natură. 

 Colecţiile de materiale şi creaţiile elevilor au fost valorificate în orele de arte vizuale și lucru manual. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
AUTORI: DIRECTOR, PROF. SLAVU NICOLETA 

PROF PT. INV. PREȘCOLAR: CONSTANTIN ALINA COSMINA 
GRĂDINIȚA CU P P “ALBINUȚELE”, SECTOR 6, BUCUREȘTI 

 
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. 

 Profesorul Ioan Cerghit (2002) afirma că evaluarea şcolară are valoarea unei interogaţii cu privire la: 
1. Ce se evaluează?- obiectul evaluării. 
2. De ce se evaluază?- semnificaţia evaluării. 
3. Ce paşi trebuie făcuţi?- operaţiile evaluării. 
4. În raport de ce se evaluază?- criteriile evaluării. 
5. Când se evaluează?- momentul evaluării. 
6 Cum se evaluază?-metode, tehnici, instrumente. 
7. Cine evaluează?- momentul evaluării 
Activitățile on-line sunt o adevărată provocare pentru profesori cât si pentru elevi. On-line-ul pune la 

dispoziția tuturor profesorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator, 
diferite pratforme, aplicații în care profesorii își pot sustine activitățile/lecțiile, iar elevii să învețe de la 
distanță.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Aceștia trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă 
obiectivele de învățare. 

Sunt de părere că în situația în care ne aflăm, evaluările scrise nu pot fi folosite în activitatea on-line. 
Testele, tezele, acestea în perioadă nu ne mai sunt de folos pentru a evalua cunoștințele elevilor sau de a 
corecta lacunele pe care elevul le are. 

Pentru evaluările orale putem folosi comunicarea video-audio, folosind Google Meets, Zoom, 
aplicația WhatsApp în are evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

Evaluarea orala 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. 

Voi enumera câteva platforme prin care profesorul poate evalua on-line: 
 Google Classroom este una din cele mai cunoscute și folosite platforme, aici putem discuta cu elevii, 

le putem încărca diverse material, putem face chestionar pentru a realiza o evaluare; pot fi corectate temele 
și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, etc. Aceasta dispune de Meet video fiind gratuit în această 
perioadă. 

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

 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Kinderpedia- Kinderpedia este singura aplicatie ce raspunde nevoii părinților, de a fi permanent 

informați cu privire la activitatea zilnică a copiilor lor. Aplicația permite accesul părinților la date referitoare 
la activitatea copilului la grădinița. Cadrele didactice completeaza în fiecare zi o fișă electronica ce cuprinde 
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informații personalizate – nivel de implicare socială, relația cu ceilalți copii și cu educatoare, observații, 
creativitate etc. – iar parintii primesc notificari la finalul fiecarei zile 

De asemena si aplicația WhatsApp poate fi folosită pentru a realiza evaluarea în situația actuală. De 
exemplu, la grădiniță, putem trimite diferite activități, fișe de lucru pe care cel mic o va realiza cu ajutorul 
părinților, vor trimite poze/imagini cu ceea ce copilul a realizat. 

În concluzie, trebuie sa existe o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și metodele 
pe care mediul on-line le pune la dispoziția tuturor pentru a obține performanțe în ceea ce privește 
dezvoltarea competențelor elevilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 
*https://sites.google.com/site/evaluarescolara/evaluarea-scolaradefinitii 
*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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR SLEVAȘ ADRIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”MARCUS AURELIUS”, CREACA, SALAJ 
 
Evaluarea este o componentă a procesului instructiv-educativ și asigură evidențierea cantității 

cunoștințelor dobândite și valoarea performanțelor și eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții de 
perfecționare a actului de predare-învățare. 

În didactică, evaluarea este definită ca activitatea profesorului cu ajutorul căreia se realizează 
prelucrarea informațiilor obținute prin verificare, cu scopul întăririi, aprecierii și corectării cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor elevilor. 

Evaluarea este puntea dintre predare și învățare și reprezintă singura modalitate prin care ne putem 
da seama ce efect a avut predarea asupra elevilor, pentru a putea fi planificați următorii pași; evaluarea 
trebuie să susțină învățarea și să măsoare nivelul de reușită. 

Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă (continuă, de progres) care valorizează și 
sprijină învățarea și progresul învățării prin reglarea imediată și interactivă, realizată de profesor, fiind 
posibilă numai în condițiile unei predări formative, care să inducă și să orienteze o învățare formativă.  

Evaluarea formativă se realizează în funcție de caracteristicile contextului educațional și poate 
include: reglări efectuate de profesor, asociate cu termenul de evaluare; reglări efectuate de perechi de elevi, 
asociate cu noțiunile de ”interevaluare” și ”evaluare mutuală”; reglări efectuate de elevul însuși- 
autoevaluare. Scopul acestei evaluări este să furnizeze profesorului și elevului un feed-back despre gradul 
de stăpânire a materiei și despre dificultățile întâmpinate, evaluarea formativă sau continuă constituindu-se 
astfel într-un mijloc de prevenire a situațiilor de eșec școlar. 

Bunăoară rolul și importanța evaluarii formative rămâne (și trebuie să rămână) același și în contextul 
trecerii de la procesul instructuiv-educativ ”clasic”, ”față-n față”, la cel online, prin intermediul tehnologiei 
digitale.  

De ce este importantă evaluarea formativă online? Pentru că facilităm dezvoltarea abilităților de auto-
reglare, contribuim la creșterea performanței școlare a elevilor (studiile au evidențiat faptul că elevii obțin 
note mai mari la evaluările sumative dacă au participat la evaluări formative de-a lungul semestrului) și 
creștem interesul și motivația elevilor pentru disciplina pe care o predăm. Cercetările au arătat că elevii 
învață mai bine atunci când au o relație mai bună cu profesorul lor, dar în mediul online relația cu profesorul 
este mediată de tehnologie și poate întâmpina dificultăți. Referitor la acest aspect ar fi de subliniat rolul 
benefic al emoțiilor în evaluarea formativă online- elevii vor să se compare cu colegii lor, singuri, prin 
distincții, medalii, ecusoane, niveluri pe care le-au atins și nu de câtre profesori, prin note. 

După cum s-a spus anterior evaluarea formativă are darul de a furniza cadrelor didactice informații 
pe baza cărora se poate adapta ulterior strategia de predare, în perspectiva atingerii obiectivelor. În clasă, 
în formatul clasic al procesului educațional, o singură privire aruncată elevilor ne poate spune cine e atent, 
cine face altceva, cine încearcă să înțeleagă, dar întâmpină dificultăți, cine s-a plictisit pentru că informația 
a asimilat-o deja. Însă în mediul online acest lucru pare mai dificil, dar tangibil. 

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 se pot identifica patru modalități de evaluare formativă, prezentate în studiile de specialitate: 
testele online, e-portofoliul, eseul de 1 minut, instrumentele Web 2.0.  

Testele online sunt cele mai cunoscute și avantajul lor mare este că permite evaluarea automată și 
prin urmare atât elevul, cât și profesorul vor primi rapid rezultatele. Majoritatea instrumentelor de creat 
teste online permit adăugarea de itemi variați: cu mai multe răspunsuri posibile, din care unul singur corect; 
cu mai multe răspunsuri posibile, din care corecte sunt o combinație de răspunsuri; itemi în care elevul 
poate scrie de la tastatură un răspuns scurt, care apoi este comparat automat cu opțiunile corecte stabilite 
de profesor. Pentru ca evaluarea formativă prin teste online să ducă la creșterea performanței, ele trebuie 
aplicate cu o frecvență mai ridicată. Testele trebuie să includă și feed-back-ul necesar cadrului didactic 
pentru a-și ajusta metodele de lucru pentru eficientizarea predării. 
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Eseul de un minut reprezintă o altă modalitate de a evalua succint elevii; aceștia sunt îndemnați să 
scrie într-un minut răspunsul la una sau mai multe întrebări din materialul predat anterior: ”Ce nu ai înțeles 
bine din materia de săptămâna aceasta?”,”Care au fost cele mai importante aspecte pe care le-ai învățat 
săptămâna aceasta?”, (sau în mod particular) ”Care sunt avantajele aderării României la Uniunea 
Europeană?”, ”În ce constă funcția climatică a pădurii?” etc. E-portofoliul cuprinde realizările elevilor pe 
o perioadă mai lungă. Acesta trebuie să conțină rezolvări de sarcini realizate de elevi, nu fișe informative 
sau scheme de lecții primite de la cadrul didactic. Avantajul acesei metode de evaluare formativă este că 
arată evoluția elevului, care este vizibilă atât pentru el (autoevaluare), cât și pentru părinți și profesori.  

În ceeea ce privește instrumentele Web 2.0 acestea permit elevilor crearea unui conținut colaborativ, 
împreună cu ceilalți colegi; elevii pot publica un blog comun, pot discuta pe forumuri sau pot comentari 
unii altora postările. 

Oricare ar fi metoda abordată în urmarea acestui demers, cel al evaluării continue a elevilor, important 
este să se conștientizeze adevăratul ei rol, cel al atingerii obiectivelor de către elevi și mai puțin cel al notării 
elevilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*McLaughlin, T., & yan, Z. (2017), Diverse delivery methods and strong psyhological benefits: A 

review of online formative assessment. Journal of Computer Assisted Leraning, 33 (6, 562-574) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcal.12200 

*https://www.didactic.ro/premium/evaluarea-formativa-online/4-episoade-de-5-minute/ 
*http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/ 
*https://valygreavu.com/2020/03/18/ 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. SMARANDA ILINCA ELENA 

COLEGIUL ECONOMIC “ION GHICA” BACAU 
 
 În contextual actual, fiecare activitate pe care trebuie să o realizeze un cadru didactic sunt dovezi de 

măiestrie, tact și strategie, atât pedagogice cât și tehnologice. Utilizarea tehnologiei și a multitudinilor de 
platforme educaționale, a devenit obligativitatea ce trebuie să-ți facă plăcere, însă fără formarea și 
înștiințarea în prealabil, fără suportul logistic. 

 Noua abordare impusă de circumstanțe, este o provocare pentru toți stakeholderii procesului de 
învățare, cu precădere pentru cadre didactice și elevi, cărora li se solicit alocarea de resurse într-un volum 
mult mai mare. Identificare soluției optime în primul rând pentru elevi, este un deziderat ce va rămâne mult 
timp.  

 Particularitățile individuale și de grup și-au lărgit aria de cuprindere, incluzând și aspect privitoare 
la situațiile economice și sociale a familiilor, cu toate valențele ce le pot avea. 

 Procesul educativ față în față și așa prezenta o urmă vagă și din ce în ce mai palidă de educație, 
devine un proces de predare-evaluarea. 

 În activitatea didactică online, evaluez elevii în funcție de conținutul ce-l doresc a-l evalua, astfel: 
-pentru unele aspectele teoretice apelez la ascultarea orală pe meet, ce în mod obligatoriu se realizează 

având camerele web pornite,  
-pentru aspectele practice, concretizate în rezolvarea aplicațiilor ca de exemplu calculul prețurilor, 

întocmirea formulelor contabile pentru diverse operații economico-financiare din firmă, utilizez platforma 
classroom, 

-pentru chestionare redactate prin intermediul google docs, întrbările sunt cu răspunsuri adevărat/fals, 
multiple choice, ce nu permite manifestarea creativității elevilor, solicită efort susținut atât în conceprea cât 
și în rezolvarea testelor. În conținutul acestor teste inserez și răspunsuri greșite ce par corecte, fiecare 
întrebare având trei variante de răspuns, și pe cât posibil să fie cât mai ușor de procesat și automatizat. 
Testul implică nu doar memorare, ci şi înţelegerea şi abilitatea de a utiliza cunoştinţe dobândite, fiind dificil 
de evaluat în mod automat, obiectivitatea este redusă în evaluare, realizându-se exclusive online, se pot 
susţine simultan examene multiple, rezultatele pof fi prezentate imediat, întrebările din test sunt prezentate 
în mod aleatoriu, perioada de timp disponibilă testului poate fi restricționată automat. Răspunsurile 
corecte/greșite se cuantifică automat pentru fiecare întrebare, părțile greșite dintr-un răspuns se pot 
identifica, ceea ce permite penalizarea fiecărui răspuns greșit, dar și identificare și notarea aspectelor 
corecte din răspuns.  

Pentru stabilirea corectă a nivelului de informații, condiția obligatorie și pentru evaluarea online este 
ca evaluații să nu aibă acces la suportul informațional, și cu atât mai puțin la bazele de date cu 
întrebări/răspunsuri. Poate adolescenții vor înțelege mai târziu importanța repectării acestui principiu al 
corectitudinii de bună voie, fără supravegherea cuiva sau fără măsura coercitivă. 
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METODE APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII ONLINE IN 

INVATAMANTUL PRIMAR 
 

PROF. INV. PRIMAR SOLOMEI IONELA, 
SCOALA GIMNAZIALA LETEA VECHE, BACAU 

 
 În România aspectul practic al învăţământului si al educatiei se află într-o profundă contradicţie cu 

aspectul teoretic: deşi misiunea şcolii este prezentată într-un set de standarde generale ce interpretează 
aşteptările beneficiarilor, în realitate se simte lipsa de interes pentru dezvoltare, pentru crearea unor şanse 
egale cu provocările viitorului, iar învăţământul din mediul rural este principalul domeniu defavorizat. 

 Educaţia, definită în termeni foarte simpli este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o 
anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii învăţători ai copilului,ei încep educarea lui în 
mediul familial. Împreună cu părinţii,şcoala îşi are rolul ei bine stabilit,intermediind dezvoltarea primară a 
copilului. 

 Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în procesul de învățământ atât de educatoare cât și 
de învățător în a-i sprijini pe copii să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată 
mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor de a acţiona 
asupra naturii, de a folosi roadele cunoşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi 
caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.  

 Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 
sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter 
formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale în suprapunerea problematizării pe fiecare metodă 
şi tehnică de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial 
al copilului. Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în 
înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile interpersonale 
de grup, sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. 

 Prin aplicarea la clasă a metodelor interactive de grup, copiii îşi exercită capacitatea de a selecta 
informaţii, de a comunica idei şi deprind comportamente de învăţare necesare în viaţa de şcolar şi adult. 
Efortul lor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor fizice şi de cunoaştere, de abordare a 
altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare. Metodele interactive aplicate online acţionează asupra 
modului de gândire şi manifestare a copilului. Aplicarea lor trebuie făcută sub forma unui joc cu reguli. 

 „EXPLOZIA STELARĂ” este o metodă de stimulare a creativităţii în munca de explorare a unui 
subiect care conduce investigaţia copiilor în cinci direcţii precise, determinate de întrebări si care poate fi 
utilizata si online. Abordarea investigaţiei se iniţiază din centrul conceptului şi se „împrăştie” în afară, spre 
obţinerea de idei conexe. Munca se desfăşoară într-o atmosferă de relaxare a copiilor. Aceasta este o metodă 
de investigare a unui subiect prin întrebări coordonatoare, precis direcţionate în vederea transpunerii corecte 
în activitate a acestei metode, am respectat etapele: obişnuirea copiilor să adreseze întrebări în scopul 
efectuării de noi descoperiri; confecţionarea unei steluţe mari şi a cinci steluţe mici; împărţirea grupei în 
cinci subgrupe, fiecare având sarcina de a formula întrebări specifice determinate de întrebările 
coordonatoare. 

 „CIORCHINELE” este o alta tehnică care poate fi aplicata online si care antrenează gândirea liberă 
a copilului asupra unei teme şi facilitează realizarea unor conexiuni între idei, activând căile de acces şi 
actualizând cunoştinţele anterioare. Pune accentul pe realizarea de corelaţii. Obiectivul aplicării acestei 
metode este completarea cu noi informaţii a volumului de cunoştinţe deja acumulate de copii, structura 
cronologică a acestuia sugerând imaginarea unui ciorchine. Metoda exersează capacitatea copiilor de 
concentrare asupra unui anumit conţinut. 

 „METODA PROIECTULUI TEMATIC” este o metodă intens şi cu succes utilizată in online, în 
învăţământ la clasele mici. Tema este stabilită în funcţie de preferinţele şi propunerile copiilor. 

 Putem concluziona că metodele interactive utilizate in activitatea online pot fi instrumente 
importante pe care cadrele didactice le pot utiliza pentru activităţi interesante, dense, care ajută copiii să 
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realizeze judecăţi de substanţă şi fundamentale, să sprijine copiii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie 
capabili să le aplice în viaţa reală. 

 Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în 
procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le cunosc 
metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică, deschisă constă în raporturile 
în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea 
procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. 
Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care 
le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor 
tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

 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: 
• Marcu V., Filimon L., Psihopedagogie pentru formarea profesorilor, Editura Universităţii din 

Oradea, 2003 
• Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup, Editura 

Arves, Bucureşti,2002 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
ȘOT DIANA ALEXANDRA 

PROF. INV. PRIMAR, STEP-BY-STEP 
COLEGIUL NAȚIONAL LIVIU REBREANU, BISTRIȚA 

 
 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. 

 Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev/student. De cele mai multe ori, 
predarea se rezumă la interacțiune. Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul proceselor didactice modern 
se regăsesc la clasele de step-by-step .Ziua începe cu mesajul de dimineața ,care poate fi o introducere 
pentru o nouă lecție in care este prezentă presarea, poate fi o consolidare a cunoștințelor sau chiar o evaluare 
frontală.Elevii își aleg centrul la care dorește sa lucreze pentru început, urmând să treacă pe la fiecare centru 
pe tot parcursul zilei. La finalul zilei se face evaluarea la scaunul autorului. 

 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. 

 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? 
În situația în care ne aflăm,multe aplicații ne sar în ajutor, facilitând atât predarea cât și evalaurea, 

venind în sprijinul cadrelor didactice.O parte dintre aplicațiile folosite 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 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. 
Pentru propria clasa am ales aceasta aplicatie pentru ca este extrem de benefica pentru nivelul clasei 

a IV- a fiind 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. 
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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/


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. 

Crearea testului – specificarea întrebărilor şi răspunsurilor : 
• • Încărcarea testului pe server (upload) ; 
• • Accesarea testului de către studenţi; 
• • Susţinerea testului ; 
• • Vizualizarea punctajului ; 
• • Memorarea punctajelor pe server. 
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EVALUARE PRESCOLARILOR IN ON LINE 

 
PROF. ŞPORNEAC-MIHALCEA DANIELA 

GPN. CUMPARATURA / BOSANCI 
JUD. SUCEAVA 

 
 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 interrelaţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. Ea are o 
legatură directă cu procesul de predaredesfăşurat in aceste momente în online. 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. Un rol important în procesul de 
predare-învaţare-evaluare prezent, adică cel online, îl deţine părintele, care asigură copilului mijloacele 
necesare păstrării şi menţinerii acestui proces complex. Tot în păstrarea acestui process complex, părintele 
are un rol important deoarece la nivel preşcolar, parintele este cel care colaborează cu şcoala. El este cel 
care răspunde la propunerile cadrului didactic, deoarece copilul nu stăpâneste tainele învăţământului on 
line sau ale literelor. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă în 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. Pentru a avea un rezultat pozitiv al evaluării, 
cadrul didactic trebuie să menţină şi în momentele de educare on line, cele 3 forme ale evaluării: 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. 

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. 
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Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ.. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu. 

 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 
online de care dispune educatoarea. In evaluarea online pot apărea si mici incoveniente. Unul dintre ele 
fiind faptul că părintele tinde să rezolve cerinţele adresate copilului din dorinţa de a fi cel mai bun. De aceea 
aici pot fi concludente evaluarile iniţiale şi continue. Astfel ne dăm seama de exagerarea părintelui, de 
evaluarea incorectă a copilului. Aceasta este capcana cea mai vizibila a evaluării online pentru un cadru 
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 
- Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2019 
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EVALUAREA INTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 

 
PROF. GABRIELA STAFIE, ȘTIINȚE ECONOMICE,  

COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”, SUCEAVA 
 
MOTTO:  
” Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” 
(Burrhus Frederic Skinner) 
 
 Educația a fost și va fi întotdeauna o parte importantă a societății. În România, educația se dorește a 

se adapta mereu la schimbări, în concordanță cu necesitățile și dorințele lumii actuale. Prin structură, 
conținut și obiective, educația trebuie să răspundă exigențelor cerute de evoluție națională și internațională.  

 Ioan Jinga (1993) defineşte evaluarea ca pe un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii 
instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

 Evaluarea tradițională folosește o serie de expresii, cum ar fi examinare, verificare, ascultare, 
control, chiar dacă această activitate se desfașoară într-un context cotidian, și nu la finalul unui program de 
instruire.  

 Evaluarea modernă este asociată grijii față de masurarea și aprecierea rezultatelor și promovează 
tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la conceptul 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. 

 Educaţia asistată de calculator, cunoscută de mulţi sub numele de e-learning este mai mult decât un 
proces cu o continuă evoluţie; nu poţi spune niciodată că ai reuşit să îi pătrunzi toate tainele. Având în 
vedere că școlile s-au oprit brusc din cauza Covid 19 și am fost nevoiți să lucrăm în online cu elevii, 
profesorii au fost puși în fața unei mari provocări....învatământul online.  

 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 elaborarea testelor pot recomanda Google Forms, în care evaluarea este făcută instantaneu 
și evaluatul primește un punctaj pe loc. Este o evaluare cu un feedback bun, deoarece pe lângă comunicarea 
notei oferă și indicii cu privire la răspunsurile date și astfel evaluații pot vedea acolo unde au greșit. 

 Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, Google Forms 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; 
• Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea conectării doar de către utilizatori cu credențiale instituționale. 
 Deasemea, țin să precizez platforma BlackBoard care este mult mai robustă venind cu modele de 

implementare atât on-premises cât și on-line.  
 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, deși nu ai garanția că elevul nu folosește materiale ajutătoare.  

 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. 
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REALIZAREA EVALUARII ONLINE 

 
 PROF. STAICU NADIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA MILCOVU DIN DEAL, JUD. OLT 
 
Trecem printr-o perioadă a schimbărilor şi a provocărilor, în care abilitatea fiecăruia de a se adapta 

este valorificată la maxim. În toate domeniile este nevoie de schimbare pentru evoluţie şi progres, dar în 
cel al educaţiei avem chiar puterea de a-i influenţa pe ceilalalţi cu atitudinea, cuvintele şi gesturile noastre, 
şi de a schimba lucrurile pe care le dorim altfel, prin exemplul personal. Şi pentru a-mi susţine părerea, îl 
voi cita pe Mahatma Ghandi, care spunea cu multă înţelepciune: " Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi 
în lume"! 

Iar în acest context este de datoria noastră, ca profesori, să le fim un bun exemplu, un reper şi un 
punct de sprijin elevilor noştri pentru a-i ajuta să crească frumos în lumea magică a copilăriei! 

Tehnologia este parte a vieţii noastre a tuturor, iar copiii sunt atraşi în mod deosebit de mediul digital 
- dinamic, colorat, interactiv. 

O soluţie fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învăţare si evaluare online, unde copiii 
descoperă resurse educaţionale atât de atractive, încât înţeleg diverse noţiuni de la şcoală, în timp ce se 
distrează. Studiului clasic din băncile şcolii i se alătură acasă metoda inedită a învăţării online, ce 
completează perfect îndrumările primite din partea dascălilor şi încurajează un tip benefic de relaţie între 
copii şi educaţie. 

Studiului clasic din băncile şcolii i se alătură acasă metoda inedită a învăţării online, ce completează 
perfect îndrumările primite din partea dascălilor şi încurajează un tip benefic de relaţie între copii şi 
educaţie. Pentru a crea un mediu de învăţare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de 
resurse: 

O platformă de interacţiune în timp real, cu video şi text, cu elevii. Mai jos, explicăm pas cu pas cele 
mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii - Zoom şi Google Meet (cu sugestii de alternative 
unde procesul de a crea o întâlnire online e similar şi accesul e gratuit). 

Aplicaţii sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme 
pentru acasă, între profesori şi elevi şi înregistrează o evidenţă a acestora, care permite şi feedback din 
partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom şi alternative folosite de profesori, precum 
Edmodo, EasyClass şi ClassDojo. 

Resurse şi aplicaţii de învăţare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă 
de prezentări, lecţii, fişe, imagini şi clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecţiilor live, cât şi ca teme 
de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă şi include aplicaţii precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum şi surse de inspiraţie pentru filme, teme şi studiu individual. 

LearningApps.org este o aplicaţie Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesele de invăţare si predare 
prin module interactive. Aceste module de învăţare pot fi integrate direct in conţinuturi de învăţare, dar pot 
fi şi concepute online de utilizatorii înşişi sau pot fi modificate. Scopul este de a aduna module care pot fi 
reutilizate şi de a le pune la dispoziţia publicului. Aceste module(denumite Apps) nu conţin din acest motiv 
un cadru special sau un scenariu concret de învăţare, ci se limitează exclusiv la partea interactivă. Modulele, 
ele insele, nu reprezintă o unitate de învăţare inchisă ci trebuie sa fie incorporate într-un scenariu de predare 
corespunzător. 

Platforma Web 2.0 gratuită LearningApps.org permite profesorilor, dar şi elevilor, cu module de 
învăţare multimedia, cu efort redus să creeze şi să gestioneze formularul atrăgător online. Instrumentul de 
creaţie oferă pe lângă tipurile obişnuite de exerciţii, cum ar fi exerciţii de atribuire sau puzzle-uri încrucişate 
alte douăzeci de formate de sarcini, care sunt în continuă extindere de către dezvoltatori. 

LeamingApps.org este un instrument Web 2.0, ce vine în sprijinul procesului de predare-învăţare prin 
intermediul unor scurte module interactive. Aceste module pot fi utilizate direct în conţinutul materialului 
de învăţare, dar şi pentru studiu individual. Scopul este acela de a aduna blocuri de construit reutilizabile, 
făcândule disponibile pentru oricine. Blocurile (numite aplicaţii) nu au un cadru sau scenariu de învăţare 
speciric. Blocurile nu reprezintă, astfel, sarcini sau lecţii complete, dar pot fi incluse în scenarii de predare 
potrivite. Utilizatori ţintă: În general, întregul serviciu este creat pentru educaţie şi predare. Nu există limite 
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în cee ace priveşte grupul ţintă. Profesorul poate utiliza Learning Apps realizate anterior. Poate crea chiar 
propriile aplicaţii în conformitate cu nevoile şi capacitătile creatoare. O bună metodă de folosire este aceea 
de a implica elevii şi de a-i provoca să creeze aplicaţii. Astfel, ei realizează aplicaţii din modulele 
disponibile, activitatea de învăţare devenind una eficientă 

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 
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.
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: STAN LOREDANA ALINA 

GPP STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 
 
Instrumentele digitale folosite în mediul online sunt diverse, iar pentru evaluare am apelat la aplicații 

interactive cu diferite dimensiuni de complexitate, prin care copiii au participat la propriul proces de 
învățare. Platformele digitale permit cadrelor didactice salvarea cu ușurință a informațiilor și accesarea 
acestora ori de câte ori se conectează. Ele facilitează învățarea online prin interactivitate, dar la preșcolari 
se realizează doar cu ajutorul părinților care trebuie să fie alături de copii pe tot parcursul activităților. 

La Cunoașterea mediului, pentru a verifica cunoștințele copiilor despre anotimpuri și mijloace de 
transport, am folosit instrumentul digital Liveworksheets, care ne permite transformarea fișelor de lucru 
tradiționale în exerciții interactive online, copilul putându-se autocorecta. Astfel, folosind drag & drop, ei 
completează propozițiile date fie cu imagini, fie folosind cuvinte 
https://www.liveworksheets.com/xb1079132qv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La activitatea matematică am folosit tot liveworsheets, unde am creat coespondența între cifre și 

mulțimile formelor geometrice. După ce realizează corespondența, copiii se pot verifica, aflând pe loc 
rezultatul obținut. Totodată, aplicația îi arată copilului și acolo unde a greșit. De asemenea, se poate trimite 
rezultatul pe email cadrului didactic https://www.liveworksheets.com/1-ex1078632ct  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learningapps, o aplicație care ne ajută să verificăm cunoștințele copiilor într-un mod distractiv, 

oferă mai multe variante de rezolvare a exercițiilor, precum ordonare de perechi, pe grupe, potrivire de 
imagini, joc perechi, puzzle, rebus și multe altele. Modalitatea de creare a exercițiilor este foarte simplă, iar 
rezolvarea lor este accesibilă chiar și de pe telefon. La Domeniul Limbă și Comunicare am propus copiilor 
să recunoască personajele povestilor cunoscute, folosind varianta Găsește perechea 
https://learningapps.org/display?v=pqg9ca02t20 .  
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Tot legat de povești am folosit Google Forms, un chestionar unde copiii puteau alege răspunsurile 

printr-un click pe imaginea corespunzătoare. Fiecare răspuns are un anumit punctaj. Răspunsurile sunt 
stocate toate într-un xl, sau se pot vizualiza individual. Copiii au posibilitatea de a se verifica singuri, 
primind feedback pozitiv la fiecare răspuns corect. Este o modalitate potrivită de autoevaluare.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgM6TMcKDiuxq2MjMZS4w9chstHjukh2NlO_VV
ythJR9EQxQ/viewform  

 
Kahoot, instrument online pentru evaluare cu ajutorul căruia se pot crea teste interactive, putând 

adăuga, imagini, clipuri video sau diagrame întrebărilor, pentru a fi mai ușor vizualizate de către copii, 
crescând astfel gradul de interacțiune al jocului. Rezultatele testului sub forma unui clasament, sunt vizibile 
tuturor la încheierea acestuia. https://create.kahoot.it/details/aa1d2df6-75aa-482a-86aa-d4963be13cd5  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2019. 
Oprea, C. Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Editura Universității, Bucuresti, 2003. 
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ROLUL EVALUARII DIDACTICE ONLINE 

 
PROF. STANCA ECATERINA VERONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BUDEASA 

 
 Încercând o definire a evaluării în sensul ei larg, se poate spune că evaluarea este o activitate care 

are în vedere toate acele procese şi produse ce reflectă atât natura cât si nivelul performanţelor atinse de 
elevi în învăţare; evidenţiază gradul de concordanţă a rezultatelor învăţării cu obiectivele educaţionale 
propuse; oferă informaţiile necesare adoptării deciziilor educaţionale optime. 

 Din perspectiva profesorului, evaluarea se impune ca o necesitate deoarece prin intermediul ei cadrul 
didactic obţine informaţii privind calitatea prestaţiei sale didactice şi are posibilitatea de a adopta măsuri 
care să eficientizeze stilul de învăţământ pe care-l promovează. 

 Din perspectiva elevului, evaluarea exercită un impact considerabil în mai multe planuri. Astfel, ea 
orientează şi dirijează activitatea de învăţare a acestuia ajutându-l să-şi formeze un stil de învăţare; oferă 
posibilitatea cunoaşterii gradului de îneplinire a sarcinilor şcolare contribuind la formarea unei imagini de 
sine cât mai corecte; determină efecte pozitive în planul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor prin repetarea, sistematizarea pe care le prilejuieşte; produce efecte în planul relaţionării 
elevului cu ceilalţi membrii ai grupului şcolar din care face parte; influenţează dezvoltarea psihică a elevilor 
în multiple planuri ale personalităţii lor. 

 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 
este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii 
pedagogice. 

 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. 
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 
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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. 

 Din cele enumerate mai sus se poate desprinde cu uşurinţă concluzia că evaluarea joacă în procesul 
de învăţământ un rol informativ, dar mai ales formativ, că nu se poate realiza instruire şi educare fără 
evaluare, fără autoevaluare.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
4. Constantin Cucoş – Pedagogie, editura Polirom, 2006 
5. Cristian Stan – Teoria evaluării didactice, curs, 2003-2004  
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EVALUAREA ON-LINE 

 
 PROF. STANCESCU CAMELIA 

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BURSAN HUNEDOARA 
 
 Dintotdeauna factorii implicați in procesul invațării au avut nevoie de o confirmare a rezultatului 

efortului depus și de o relativă predicție asupra rezultatelor viitoare. Fenomenul nu s-a schimbat. S-au 
schimbat doar calitatea actului, metodele si tehnicile folosite. Deși in literatura de specialitate calculatorul 
este vazut ca suport in evaluare, având ca principal scop autoevaluarea, in contextual actual acesta devine 
instrument de evaluare. 

 Pentru a-și indeplini scopurile propuse, evaluarea trebuie sa fie atât formativă, prin intrebari, 
chestionare, sarcini de lucru cu feedback care să ghideze procesul de invatare, dar și sumativă -prin test 
final,eseu, proiect, unde elevii isi pot manifesta creativitatea. 

 Instrumentele de evaluare oferite de tehnologia asistată de calculator sunt multiple și in continuă 
multiplicare și perfecționare, dar vor fi folosite acele procedee tehnologice pe care elevii și profesorii le 
cunosc cel mai bine, încercand să nu se renunțe la interacțiunea umană. 

 Google classroom oferă o gamă rezonabilă de instrumente de evaluare: 
-pot fi corectate temele si oferit feedback individual prin intermediul meet video chat 
-există table interactive, unde, dacă elevii ar dispune de tehnologia necesară sau dexteritate suficientă 

in mânuirea mouse-ului, rezolvarea unui exercițiu sau redactarea unei probleme care impun verificarea 
tuturor pasilor parcurși și corectitudinea acestora, poate fi folosită cu scopul de evaluare in timp real. 

-pot fi create, deasemenea, teste care contin itemi cu alegere duală, multiplă sau cu răspuns scurt/ de 
completare, care, deși au un grad ridicat de obiectivitate, raspunsurile oferite nu reflectă întotdeauna nivelul 
de cunostințe pe care îl posedă elevul, se poate copia ușor, nu-i dezvoltă capacitatea de a folosi limbajul 
(matematic), nu-i stârneste imaginația, nici capacitatea de analiză si sinteză.Pentru itemii cu răspuns 
deschis, elevul trebuie sa stapanească suficient de bine instrumentele de scris și nu poate verifica 
corectitudinea răspunsului.Deasemenea, nu se poate verifica cu exactitate faptul că elevii nu s-au unit in 
alte grupuri virtuale decat clasa pentru a raspunde chestionarelor primite si că evaluarea nu a devenit cumva 
una colectivă(desi întotdeauna munca în echipă a fost incurajată, pentru evaluarea on-line ne dorim 
contrariul)  

-învatarea-evaluarea bazată pe proiect este o alternativă valabilă, mai ales că în acest fel elevii își pot 
dovedi creativitatea și capacitatea de a extrage si sintetiza informatia din surse multiple. 

 Ca metoda de evaluare, observarea sistematică si continuă a activitații este foarte dificil de realizat 
in mediul on-line, tocmai din cauza faptului că acest mediu nu oferă o conexiune firească profesor-elev. 

 Nimeni nu a anticipat ceea ce se va întâmpla, cel puțin pentru o perioadă de timp, in procesul de 
predare învățare-evaluare și modul în care s-a transformat mediul scolar, dar ne implicăm si progresăm cu 
toții pentru a nu fi izolați de educație si de feedback-ul invățării, iar evaluarea, dificilă in mediul on-line, 
ne străduim să-și îndeplinească scopul și caracteristicile de a fi continuă, completă si corectă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
STANCIU ADINA MIXANDRA 
LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ 

 
 Dicționarul explicativ al limbii române defineste evaluarea ca ”aprecierea unei valori”. 
 Din punctul meu de vedere ca părinte, dar și cadru didactic, elevii pot fi definiți ca ”valorile 

viitorului”, de formarea cărora suntem responsabili fiecare în parte dar și ca societate în ansamblul ei. 
 În prezent atât elevii cât și cadrele didactice sunt supuse unui proces de adaptare la predarea-

învățarea-evaluarea online. Suntem nevoiți să invățăm utilizarea diferitelor platforme și aplicații, adaptarea 
lor la unele conținuturi necorelate prezentului, crearea uneori in graba a unor materiale care pot fi utilizate 
în activitatea online. 

 Suntem puși in situația de a combina metodele de predare-evaluare traditională cu cele moderne și 
de a le aplica online. 

 Evaluarea tradițională care este centrată pe cunoștințe, este sinonimă cu controlul 
cunoștințelor,aspect care nu mai este in acord cu obținerea de rezultate eficiente din partea actualei generații 
de elevi. 

 Controlul continuu al invățării școlare nu mai produce efectele dorite, de aceea trebuie combinate 
metodele tradiționale de evaluare ( proba orală, lucrări scrise) cu cele moderne ( referat, portofoliul, 
investigația, autoevaluarea) și ambele adaptate mediului online. 

Evaluarea în mediul online vizează deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spatiului 
școlar (competenîe relaționale, comunicare profesor-elev, disponibilități de integrare socială), centrează 
evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a le sancționa în permanență pe cele negative, ca urmare elevul devine 
partener cu drepturi egale. 

În mediul on line pot fi utilizate următoarele metode de evaluare: 
- Probele orale prin intermediul conexiunii video ( Zoom, Google Classroom, Skype, Teams, etc) 
- Probele scrise prin teste create pe platforme sau cu ajutorul diferitelor aplicații 
- Referate 
- Prezentari power -point 
- Probele practice pot fi cu dificultate realizate online, vorbim aici mai ales despre practica aferente 

învățământului liceal tehnologic si învățământului profesional. 
Bineînțeles ca metodele de evaluare on line sunt diversificate, dar oricât de prietenoase ar fi aplicațiile 

de evaluare on line nimic nu poate înlocui interacțiunea umană și feedback-ul nu este la fel de eficient 
online . 

Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate, pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea? 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://proform.snsh.ro/campanie-online/evaluarea-scolara-repere-conceptuale-tendinte-de-

modernizare 
*http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2016/07/29-30-METODE-CLASICE-DE-

EVALUARE-VERSUS.pdf 
*https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

STANCIU DANIELA  
 
 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 online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate; 
reprezintă o formă de învățare la distanță, 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, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular 
este închis.  

 Evaluarea e 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? 
 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, 
iar acestul lucru pare să le placă. Creativitatea manifestată este uluitoare, dar nu trebuie pierdută 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 enumerez 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 oferim elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare 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, pot fi 
să incluse 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 – 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 încurajez 
să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. În evaluarea online pot fi aplicate metode ca: 
Brainstorming, Ciorchinele, Termeni cheie iniţiali, Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, SINELG, Cubul şi Turul 
Galeriei 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. 
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ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ON-LINE LA CICLUL PRIMAR 

 
PROF. INV. PRIMAR STANCIU ȘTEFANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 - BUZAU 

 
Motto: „Performanţa înseamnă realitatea concretă ” (Harold Geneen) 
 Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructive-educativ, a triadei predare-învățare-

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. 

Predarea este componenta prin care transmitem conținuturi către elev. Cu toate că cei mai mulți 
autori 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, de cele mai 
multe ori aceasta se rezumă la uun proces unidirecțional.  

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. 
Învățarea necesită o puternică componentă motivațională. Copilul învață de teama unei note. Dar învățarea 
este un factor socio-cultural complex, care cade în responsabilitatea profesorului, dar și a părintelui.  

Când vorbim despre evaluare ne gândim că aceasta este responsabilitatea profesorului, astfel încât 
este necesar să se asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

De ce este necesară evaluarea? 
Prof. univ. dr. Ion Ovidiu Pânișoară consideră că evaluarea nu este un scop în sine; 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. 

Funcţiile principale şi specifice ale evaluării: 
• funcţia diagnostică - care vizează depistarea lacunelor, greşelilor şi înlăturarea acestora; 
• funcţia prognostică - care anticipeaza performanţele viitoare ale elevilor; 
• funcţia de selecţie – care permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor; 
• funcţia de certificare - care relevă competenţele și cunoştinţele elevilor la finele unui ciclu/formă 

de şcolarizare; 
• funcţia motivaţională sau de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor şi se manifestă prin 

valorificarea pozitivă a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activităţi; 
• funcţia de orientare şcolară - intervine în alegerea unei anumite forme de educaţie. 
Realizarea acestor funcţii ale evaluării presupune folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare, 

diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. 
Tehnicile de evaluare trebuie adaptate colectivului de elevi ale căror performanţe sunt sondate. 

Acestea pot fi clasificate astfel: 
a) după cantitatea de informaţii sau experienţă: 
- evaluare parţială: se verifică conţinuturi, competenţe, aptitudini vizate de o secvenţă didactică 

(ascultare curentă, lucrări scrise, probe practice curente); 
- evaluare globală: se verifică o cantitate mare de informaţii, cunoştinţe, deprinderi obţinute prin 

cumulare (examene şi concursuri); 
b) din punct de vedere temporal: 
- evaluare iniţială: se face la debutul procesului instructiv-educativ, a unei etape de pregătire (teste 

docimologice, concursuri de admitere); 
- evaluare continuă: se face în timpul secvenţei de instruire (ascultare curentă, teze, teste, exerciţii); 
- evaluare finală: se face la sfȃrşitul etapei de pregătire şi se verifică stadiul atins pentru a promova 

într-o altă etapă de instruire. 
Evaluările mai pot fi clasificate în: 
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- evaluare sumativă: se face prin evaluări globale şi finale cu scopul de a clasifica elevii şi a măsura 
succesul; 

- evaluare formativă: se face în timpul procesului instructiv-educativ şi verifică stadiul atins de elevi 
cu scopul de a-l regla. 

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

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În luna martie a anului școlar trecut ne-am confruntat toți cu o situație cauzată de pandemie: la nivel 

național toate școlile au fost închise. Imediat am început să folosim diverse aplicații, apoi diverse platforme. 
Școala noastră beneficiază de serviciile unei platforme educaționale, fapt care a ajutat foarte mult în 
procesul de predare-învățare-evaluare. A fost interesant pentru toată lumea, dar destul de greu pentru elevii 
ciclului primar care aveau nevoie de supravegherea și ajutorul unui adult.  

Ne-am bucurat de ajutorul platformei ADSERVIO cu aplicația Zoom, de aplicațiile Google 
Classroom, Google-Meet, WhatsApp. Aceste instrumente pot fi folosite pentru predare în vederea sigurării 
continuității pe termen scurt și mediu. Pentru învățare am completat conținuturile și cu filmulețe de pe 
Youtube. 

Pentru evaluarea orală am folosit fără probleme comunicarea audio-video sau camerele web, cu 
ajutorul cărora elevii au participat la lecții, au dat răspunsuri la întrebări, au citit, etc. 

Pentru evaluarea scrisă, după părerea mea, aceste instrumente nu pot fi folosite în mod obiectiv. 
Pot fi încărcate referate și proiecte care vor fi evaluate ulterior de profesor. De asemenea, poate fi 

folosită platforma Google Forms.  
Puterea tehnologiei informaţiei vine să stimuleze imaginaţia elevilor şi să le faciliteze transferul 

achiziţiilor învăţării în viaţa de zi cu zi. Profesorii devin mai mult decât simpli instructori, ei facilitează 
procesul de învăţare, proiectează, implementează și evaluează lecţiile pe care le susţin, realizând designul 
instruirii. 

Profesorii utilizează la clasă, în procesul de predare, tot mai des tehnologia, astfel că, 
videoproiectorul, calculatorul, tableta sau telefonul mobil și Internetul nu mai reprezintă pentru mulți dintre 
ei elemente de noutate. Cu toate acestea, tehnologia se folosește mai puțin atunci când vine vorba despre 
evaluarea elevilor sau autoevaluare. 

Ioan Nicola vorbea încă din 1980 despre posibilitatea 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”. „Mașinile” despre care se vorbea, cu patru decenii în 
urmă, sunt astăzi la îndemâna tuturor - computere, tablete, telefoane, conectate sau nu la Internet, iar 
evaluarea cu sprijinul acestor tehnologii reprezintă direcția de modernizare spre care se îndreaptă 
învățământul. Aplicațiile on-line devin tot mai populare, fiind favorizate de accesul facil la Internet al 
școlilor, al cadrelor didactice și al elevilor. Diverse aplicații on-line, concepute pentru a ușura activitatea 
profesională în diferite domenii, pentru socializare sau petrecerea timpului liber, se pot dovedi instrumente 
utile pentru profesorii de toate specialitățile. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cucoş, Constantin, Pedagogie, Ediţia a II-a. Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
• Joiţa, Elena, Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. Editura Arves, Craiova, 2003. 
• Dragu A., Cristea S, „Psihologie şi pedagogie şcolară”, Editura Universităţii Ovidius, Constanţa, 

2003. 
• Artagea, Andreea – Mihaela, coordonator Revista Dynamis – Practica evaluării-inovație și 

perspectivă, Casa Corpului Didactic Constanța, 2019 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 

 PROF. STANCU ELENA ADELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „CAROL AL II-LEA”, DIOȘTI, DOLJ 
 

 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. 

 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. 
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CUM EVALUĂM ONLINE 

 
STĂNESCU MIHAELA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”TRAIAN DODA” CARANSEBEȘ 
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 

 
Pentru a răspunde 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. 

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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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
 ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 
 PROF. STANȚA ANGHELINA 

 
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.). 
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. 
 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 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 desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile 
tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA DESA 

PROF. STANȚA PATRU 
 

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 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; 
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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). 
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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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE IN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 

 
PROFESOR: STATE CLAUDIA GHEORGHITA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE 
JUD. DAMBOVITA 

 
 In contextual actual al pandemiei Covid-19, prin platformele și aplicațiile disponibile online, calea 

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

Situatia 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: unde 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. 
 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. 

 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. 

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  

 
SCOALA GIMNAZIALA NR 1 GAISENI  

PROF STAVARACHE GINA 
 
 Reforma sistemului educativ românesc nu poate fi concepută fără o regândire la nivelul tuturor celor 

trei componente ale spiralei educaţiei:predare-învăţare- evaluare, recunoscut fiind unanim faptul că între 
acestea există o relaţie de intercondiţionare reciprocă, fiecare realizându-se prin raportare la celelalte. 

 Analizând practicile evaluative Ion T. Radu remarca: ”Evaluarea performanţelor şcolare este tot mai 
mult înţeleasă nu ca o acţiune de control…ci ca un proces ce se interpune organic cu celelalte procese ale 
actului didactic, exercitând o funcţie esenţial formativă, concretizată în a informa şi a ajuta în luarea unor 
decizii cu scop de ameliorare a activităţii în ansamblu.” 

 Metodele complementare de evaluare reprezintă o alternativă viabilă la formele tradiţionale de 
măsurare şi apreciere a rezultatelor şcolare . Ele sunt apreciate deoarece:  

• reuşesc să se îmbine armonios cu învăţarea,  
• interesează rezultatele şcolare pentru o perioadă mai lungă de timp, 
•  vizează formarea de capacităţi, dobândirea de competenţe şi schimbări în planul intereselor, 

aptitudinilor,  
• prin tonusul lejer care-l impun actului evaluativ au puterea de a elimina tensiunile induse de 

metodele tradiţionale de evaluare  
 Metodele alternative de evaluare prezente în mai toate materialele de specialitate şi care sunt mai 

frecvent utilizate în învăţământul românesc sunt: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului 
copilului, proiectul, portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I.,evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 
3-2-1, investigaţia, interviul e.t.c. Multe dintre aceste metode alternative de evaluare sunt aplicabile şi în 
învăţământul preşcolar. 

 În activitatea desfăşurată cu preşcolarii am căutat de fiecare dată să utilizez demersul evaluativ cel 
mai potrivit, convinsă fiind că numai apelând la o varietate de metode de evaluare îmi pot forma o imagine 
cât mai corectă asupra progreselor atinse de fiecare copil şi numai astfel pot folosi rezultatele evaluării într-
un mod constructiv având drept urmare revizuirea actului didactic.In ultima perioada ,in care am fost nevoiti 
sa lucram online ,acest tip de evaluare a fost cel mai pertinent pentru a reduce timpul petrecut in fata 
telefonului sau a tabletei. 

 PORTOFOLIUL numit în multe materiale de specialitate “cartea de vizită” a copilului este un 
instrument evaluativ care permite educatoarei, şi nu numai, să urmărească progresul copilului în plan 
cognitiv, atitudinal şi comportamental pe parcursul unui interval de timp mai îndelungat ( un semestru, un 
an şcolar,sau chiar pe parcursul perioadei preşcolare). 

 Structurat sub forma unei mape deschise în care în permanenţă se mai poate adăuga 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 cu care este înzestrat.  

 Scopul principal al portofoliului nu vizeză numai evaluarea, ci mai ales urmăreşte stimularea 
învăţării, notă dată de implicarea directă a copiilor în alcătuirea portofoliilor. 

 În activităţile desfăşurate cu preşcolarii utilizez frecvent portofoliul. Ilustrative sunt portofoliile 
alcătuite pentru activităţile artistico-plastice. Cu prilejul evaluării acestor portofolii copiii sunt puşi în 
situaţia de a se autoevalua, manifestă dorinţa de a completa anumite materiale, sesizează cu uşurinţă 
progresele făcute, au posibilitatea de a-şi prezenta lucrările care compun portofoliul. Urmărind atent copilul 
eu am prilejul de a observa atitudinea copilului faţă de propria muncă, mă folosesc de ocazie pentru a-i 
lăuda reuşitele şi încerc să-i atrag atenţia asupra unor lucruri care necesită îmbunătăţiri. Sprijinindu-mă pe 
elementele pozitive, cultiv copiilor sentimentul de încredere în forţele proprii, determinându-i astfel să se 
mobilizeze în vederea realizării unor lucrări mai reuşite. 

 Un exemplu elocvent pentru un portofoliu de grup este cel destinat activităţilor ecologice. Împreună 
cu „ecoprichindeii” de la grupa pe care o conduc ne-am propus alcătuirea portofoliului „Ecoprichindeii în 
acţiune”. În acest portofoliu de grup se găsesc lucrări reprezentative pentru activităţile ecologice desfăşurate 
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pe parcursul derulării proiectului „Grădiniţa mea râde sub soare.” Poze din timpul activităţilor ecologice, 
îndemnuri ecologice, imnul eco, desene, picture şi aplicaţii cu temă ecologică, diplome obţinute la finele 
unor concursuri, imagini din timpul unor serbări cu temă eco, file de ierbar - sunt elementele care compun 
acest remember al activităţilor ecologice. Acest portofoliul de grup oferă copiilor prilejul de a-şi exprima 
opiniile faţă de situaţii ce impun decizii cu caracter ecologic, un imbold pentru activităţile viitoare şi 
posibilitatea de evaluare a activităţilor desfăşurate pe parcursul derulării proiectului.  

 Portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi ilustrativ pentru 
crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. Cu prichindeii grupei mari lucrăm la 
alcătuirea portofoliului grupei. Prezentat sub forma unei mape, portofoliul grupei cuprinde lucrări 
reprezentative şi reuşite, poze din timpul unor activităţi mai deosebite, cât şi din timpul unor activităţi 
extracurriculare ( excursii, concursuri, activităţi socio-umanitare), de asemenea cuprinde mostre de lucrări 
care au necesitat cooperarea între doi sau mai mulţi copii din grupă, diferite observaţii făcute de către copii 
privind modul în care au interacţionat în timpul unor activităţi desfăşurate pe grupe sau în perechi. 

 Portofoliul este o metodă de evaluare la care apelez în activitatea cu preşcolarii deoarece: 
• oferă o privire de ansamblu asupra copilului şi a activităţii desfăşurate de acesta în grădiniţă; 
• are un grad sporit de adaptabilitate la specificul diferitelor categorii de activitate, a condiţiilor 

existente în grupă, a particularităţilor copilului preşcolar; 
• cuprinde în actul evaluării unele lucrări realizate de copii care în mod obişnuit nu ar fi avute în 

vedere; 
• încurajează copiii în exprimarea personală,îi determină să se angajeze în activitate mai activ ,îi 

motivează pentru realizarea unor lucrări care să- i reprezinte; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Neacşu, I.,Stoica, A., Reforma sistemului de evaluare şi de examinare, Bucureşti, Editura Aramis, 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,MATEI CORVIN”, HUNEDOARA 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘTEFAN NELA VERONICA 

  
 Consideraţii introductive şi delimitări conceptuale 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. 

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 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 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 tradiţionaleşi 

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. 

 Odată cu apariția pandemiei sistemul de învățământ a suferit schimbări majore, trecerea la predarea 

online. Cadrul didactic fiind nevoit să se adapteze cerințelor actuale. În această perioadă dificilă nu ne mai 

putem baza pe metodele de evaluare tradiționale folosite la clasă. În ceea ce privește evaluare online se 

folosesc o mulțime de tehnici și platforme, care trebuie adaptate specificului fiecărei clase.  
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Ca și metodă care se poate păstra este proba orală, unde elevul este solicitat să răspundă la întrebările 

cadrului didactic, putând fi notat, în învățarea sincron. Proba scrisă nu se mai poate utiliza la fel de ușor, 

deoarece elevii nu pot fi supravegheați de către profesor (aici se pot da teme pe care profesorul să le poată 

corecta). Testul e mai greu de aplicat în mediul online, iar pentru aceasta se pot utiliza platforme cum ar fi: 

- Worldwall (unde elevii primesc punctaje, ei devenind încântați dorind-și să devină tot mai buni);  

- Moza Book editor de teste; 

- Asq (elevii completează testele, iar răspunsul e imediat, un avantaj apreciat de copii); teste cu 

completare digitală; 

- Geogebra care se poate utiliza la predare cât și la evaluarea sincron a elevilor;  

- Crossword și Crossword puzzle; 

- Chatter Pix;  

- Metoda proiectului se poate păstra, prezentările putând fi făcute cu ajutorul Power point-ului, a 

Slides (de la google) sau alte moduri de prezentare.  

Sunt doar câteva metode și instrumente din mulțimea care există.  
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EVALUAREA ONLINE-METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE  
 

 PROF. INV. PRIMAR ȘTEFANESCU LILIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „NANU MUSCEL” CAMPULUNG 

 
Teoria analizei sistemice defineşte procesul instructiv-educativ ca un sistem complex şi dinamic, 

deliberat proiectat şi structurat, alcătuit din componente independente, care funcţionează în mod armonios 
pentru a atinge anumite obiective instructiv-educative. 

 Ca oricare alt sistem, şi învăţământul are o structură cu caracter secvenţial şi programat. 
 Condiţiile necesare pentru efectuarea unei analize sistemice a învăţământului sunt: 
• Cunoaşterea sistemului (ideal, scop, obiective, programe); 
• Elaborarea precisă a obiectivelor; 
• Obiectivele să fie măsurabile; 
• Realizarea obiectivelor să fie atribuită ansamblului şi diferitelor sale componente.46 
 Analiza sistemică e folosită cu succes dacă: 
• face posibilă desfăşurarea corectă a proceselor logice, furnizând procedeele datorită cărora, pe 

baza scopului dat de societate, sunt precizate obiectivele; 
• planifică interacţiunea componentelor pe o anumită perioadă de timp; 
• evaluează47. 
 Elementul indispensabil al planificării învăţământului, evaluarea, ,,care este în fapt o comparare a 

planului cu rezultatul, în scopul de a realiza corectări, reorientări sau restructurări ale sistemului evaluat”. 
(E. Păun, 1982) 

 Importanţa evaluării creşte continuu, are nenumărate aspecte şi trebuie tratată ca problemă cheie a 
oricărei activităţi.48 

 În prezent, problema evaluării se pune cu o acuitate exponenţială. Nimeni nu se mai îndoiește  
astăzi de importanţa pe care o prezintă, pentru ameliorarea educaţiei.Evaluarea online este susţinută 

de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă 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 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; 

46 A se vedea în acest sens: Salade D. (coord.),  Didactica, Cap I, EDP,1982 
47 Salade D. (coord.), Op.cit., p.16 
48 Pentru întreaga problematică a se vedea: Radu T.Ion, Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, 
EDP,Bucureşti,1981,p.71 şi urm.: Landsheere,G.DE,Evaluarea continuă. Examene,EDP,1975 
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 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 LIMBA ENGLEZĂ, NIVEL LICEAL 

 
PROF. STELA ADAM 

LICEUL “ŞTEFAN D. LUCHIAN” ŞTEFANESTI 
 
Limbile moderne s-au bucurat întotdeauna de o gamă variată de modalităţi de evaluare, de la metode 

tradiţionale de verificare a cunoştinţelor de gramatică la metodele actuale de verificare a competenţelor de 
scriere, citire, ascultare şi înţelegere a unui mesaj. Aceste metode se pot transcrie fără probleme şi în 
învăţământul în format online, existând posibilitatea să devină mult mai atractive decât dacă ar fi folosite 
în clasă deoarece apar o serie de avantaje, atât pentru elevi dar şi pentru profesorul ce le implementează. 
Dintre avantajele pentru cadrul didactic cel mai mare câştig este rapiditatea cu care se realizează notarea, 
automat sau prin simpla verificare rapida a răspunsurilor în aplicaţia sau programul folosită în acest scop. 
În cele ce urmează voi prezenta câteva metode utilizate ce le-am experimentat personal la clasele de liceu 
la care predau şi care s-au dovedit a fi eficiente.  

Pentru învăţrea online am utilizat Google Classroom, un instrument ce permite accesul la diferite 
produse de la Google ce pot fi de ajutor în proiectarea lecţiilor. Dintre acestea avem Google Meet (un 
instrument asemănător Zoom, dar fără restricţii de timp şi numărul de persoane ce pot intra în sesiune), 
Google Forms, Docs, etc.  

Pentru verificarea activităţii elevilor în timpul orelor de curs online am trimis acestora înainte de 
începerea orei un document Word cu exerciţiile ce vor fi lucrate la lecţi. De asemenea, trimit link-uri la 
paginilie web ce conţin exercitii cu fill-in şi buton de verificare a rezultatelor instant. Elevii folosesc funcţia 
de screeshare în timp ce lucrează, ceea ce se vede pe ecranul lor apărând si pe ecranul profesorului. Astfel 
se vede că aceştia lucrează în timp real, pot discuta între ei şi cu profesorul, pot pune întrebări, pot cere 
clarificări verbale sau prin funcţia de chat. La final, elevii îşi verifică singuri rezultatele şi cer se discută 
greşelile împreună cu clasa.  

O altă metodă de lucru folosită în perioada când am fost nevoiţi să lucrăm excusiv online, metodă ce 
o utilizez şi acum chiar dacă putem lucra faţă în faţă, este testul în Google Forms.  

Se concepe un test obişnuit pe un document Word. Apoi acest test este copiat în Formularul Google 
în formatul dorit. Avem posibiliatea de a avea orice tip de itemi: cu variante de răspuns, cu fill-in, cu răspuns 
scurt sau lung, sau se poate încărca un document de orice fel sau o imagine cu răspunsul scris în caiet.  

Elevii primesc link-ul pentru formular şi pot lucra sincron în intervalul de timp stabilit de profesor 
sau asincron, la orice ora din zi, până la data sau ora când formularul este setat să nu mai primească 
răspunsuri. Am preferat a doua variantă, a lucrului asincron, deoarece, de multe ori a trebuit să mă adaptez 
la posibilităţile elevilor de a se conecta la lecţiile online şi am vrut să ofer tuturor şansa să susţină testul.  

Răspunsurile elevilor se înregistrează în formular şi pot fi verificate de profesor din contul său 
Google. Acestea pot fi exportate pe laptop într-un document Excel spre a fi notate şi arhivate.  

La prima vedere poate părea o metodă complicată pentru că durează mult pregătirea testului dar acest 
lucru nu este adevărat. Cred că orice profesor are o bază de date cu diferite teste pentru fiecare clasă ce pot 
fi copiate într-un formular Google. Odată scris, aceslaşi test se poate folosi şi la clase paralele (sau în alţi 
ani şcolari) prin simpla duplicare a testului original şi redenumirea lui cu numele altor clase. În copia pentru 
o clasă paralelă se pot opera câteva mici modificări, în funcţie de specificul clasei.  

În final, ataşez link-ul pentru un test iniţial utilizat anul acesta la clasa a XII-a, cu subiecte 
asemănătoare cu cele folosite în cadrul probei de evaluarea a competenţelor de utilizare a unei limbi 
moderne de circulaţie internaţională din cadrul examenului de Bacalaureat.  

Link test online: https://forms.gle/tuuaCewN2wm5yXN18  
 

1396



METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  
IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROFESOR: ȘTIRBU VALENTINA  

 ȘCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU” PITEȘTI  
 
Învățământul online a reprezentat pentru noi, dascălii, o adevărată provocare. Am înfruntat în același 

timp un număr foarte mare de probleme, începând cu cele materiale, legate de existența mijloacelor tehnice 
și a conexiunii la internet,pentru a ne putea desfășura orele, dar mai ales pentru fiecare elev în parte, 
pregătiri ce au fost realizate într-un interval de timp foarte scurt. 

 Dar cel mai greu a fost să ne ajutăm elevii să se adapteze la aceste schimbări.Cum îi poți explica unui 
copil de 10 ani că nu poate să meargă la joacă după școală, ca nu va mai merge la ziua de naștere acolegului 
de bancă, nu va mai merge în parc cu bicicleta sau la cursul de înot ? Te întrebi dacă zâmbetul lorva rezista 
vremurilor.Am avut decigrija de a îndepărta fricile, supărările și nemulțumirile . Am dat la o parte propriile 
probleme, am întors spatele spaimelor personale, am zâmbit și am asigurat copiii că mâine va fi bine. 

 Am inventat apoi jocuri și concursuri noi online în speranța ca putem câștiga în competiția cu mingea 
de fotbal sau bicicleta. De a cele mai multe ori am reușit. Ne-am făcut cursurile cât mai atractive, mai 
simple și mai calde. De cele mai multe ori am reușit.  

 Poate cel mai greu a fost să evaluăm elevul. Ne-am trezit în situația în care mulți indicatori de bază 
nu mai puteau ajuta. Nu pot să apreciez comportamentul elevului aflat acasă, așa cum o făceam în clasă. 
Nu pot să simt trăirile copilului, emoțiile și interesul așa cum o făceam în clasă! Greu!  

Pentru unele materiiînsă, evaluarea capătă noi dimensiuni.La disciplina educație tehnologică spre 
exemplu lucrurile pot lua o cale deosebită, uneori chiar avantajoasă și pentru elev dar și pentru profesor. 

 La clasa a V-aputem să obținem în bucătărie tot felul de capodopere culinare și aprecierea acestora 
se va realiza foarte ușor de către profesor. Se poate pregăti o masă festivă cu toate elementele specifice și 
elevul va putea fi evaluatfoarte ușor. Tot felul de decorațiuni pot fi realizate, cu tot felul de materiale și 
ustensile cu mult mai multe posibilități iar evaluarea este și ea mai ușor de realizat. 

 La clasa a VI-adevin mai accesibile noțiunile legate de clădiri: clasificare, elemente constructive, 
rețele de utilități. Capitolul legat de confortul în locuința este și el ușor de abordat în aceste condiții. În ceea 
ce privește evaluarea în acest an școlar apar oportunități noi în cazul online. Fiind în propriile locuințe elevii 
pot recunoaște și descrie mai ușor elementele alese pentru evaluare. Putem identifica mai ușor factorii de 
confort analizați și caracterizați în detaliu.  

 La clasa a VII studiem materialele de toate felurile: material textil, lemn, metal, sticlă și material 
plastic. Aici posibilitățile sunt clar mult mai bune . Avem posibilitatea să realizăm produse „în direct „ și 
să urmărim respectarea operațiilor tehnologice evaluarea fiind net superioară celei efectuate în clasă când 
elevul descrie modul de realizare al produsului. De asemenea respectarea normelor de protecție a muncii 
pe tot parcursul procesului tehnologic poate fi urmărită și evaluată mai exact. Exista și posibilitatea de a 
compara produse realizate la care operațiile tehnologice nu au fost realizate corect și evaluarea pornește de 
la defectele observate la produse.  

 La clasa a VIII se studiază energia electrică : formele de energie ,obținerea energiei electrice, aparate 
ce folosesc energia electrică în gospodărie. În procesul de evaluare învățământul online este în mare avantaj 
pentru ca permite elevului să identifice și să descrie mai în amănunt elementele alese de profesor . 

 Se poate observa prin urmare ca educația tehnologică nu este afectată foarte mult în învățământul 
online, ba chiar am putea spune că există unele avantaje în această formă de învățământ. Cu toate acestea, 
nimic nu înlocuiește îmbrățișarea caldă a învățătorului, zâmbetul profesorului când ai dat un răspuns bun, 
încurajarea care vine odată cu palmapusă cu încredere pe umerii căzuți sub greutatea unei note mici. Online-
ul ne fură căldura colegului de bancă, bucuria de a face schimb cu cărțile citite, taina secretelor împărtășite 
în pauze și covrigiul împărțit în drum spre casă.  

 Tot ceea ce dorim este să scăpăm din această încercare și să ne întoarcem liniștiți în bănci să ne 
bucurăm de frumusețea vieții. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE  

 
 PROFESOR STOIAN LETITIA 

 
Am observat, cu siguranță, că interesul pentru programele personalizate de învățare online a crescut 

recent; s-a întâmplat nu numai datorită tehnologiilor disponibile, ci și pentru că cercetarea a demonstrat 
rezultate sporite ale modelelor de predare de tip blended. 

Astăzi, succesul unui program de training depinde mult de mediul în care are loc experiența de 
învățare, de aceea, trebuie să fim cu toții conștienți de cum alegem să predăm o limbă străină: face-to-face, 
online sau blended. 

Pentru început, este important să se știe faptul că programele de Online Teaching sunt fundamentate 
pe principii de învățare care întâmpină nevoile angajatului moderne și, de asemenea, că există nenumărate 
beneficii ale acestui tip de predare: 

Principiul flipped classroom pentru eficientizarea timpului de la ședința de curs, cursanții 
maximizează timpul de discuție la ședință, studiind individual teoria și exersând-o ulterior, la întâlnirea cu 
trainerul; 

Principiul de învățare asincronă, caracteristic nevoilor angajatului modern– învățare oricând și 
oriunde, cursanții putând participa deși sunt în delegație, concediu medical ori vacanță; 

Conceptul de social learning este maximizat, cursanții interacționează între ei în medii relaxate 
precum forumuri de discuție, învățând unii de la ceilalți, nu numai de la trainer; 

Conceptul de gamification pentru motivarea și recompensarea cursanților, cursanții sunt 
recompensați pentru activitatea lor și li se prezintă clar progresul; 

Conținut bogat, accesibil imediat și adaptat la dispozitiv- materialele de studiu sunt diverse, ușor de 
accesat și vizualizat. 

Există, desigur, o serie de condiții esențiale pentru ca un training online să aibă succes: conexiunea 
la internet trebuie să fie de foarte bună calitate atât la trainer, cât și la cursanți, trainerul trebuie să cunoască 
foarte bine platforma pe care susține trainingul și are nevoie întotdeauna de back-up în cazul în care 
întâmpină probleme tehnice. 

Predarea online presupune flexibilitate în învățare și aduce rezultate clare 
Platformele de e-learning pe care echipa noastră susține cursuri în acest moment reprezintă mai mult 

decât colecții de exerciții și activități adaptate mediului online; utilizează tehnologii noi și urmează tendințe 
moderne în domeniu – sarcini specifice programelor de învățare continuă sau gamification. 

Așadar, predarea online, cel mai flexibil program de training, deschide multe ferestre spre stilul de 
învățare al cursantului, preferințele lui, bineînțeles punctele lui slabe, trainerul putând, astfel, crea o 
experiență personalizată pentru fiecare în parte. Se vor vedea rezultate imediat 

 
Evaluare | 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 
Eseuri 
–Utilizarea creativităţii 
–Dificil de evaluat cu obiectivitate 
– Potrivite pentru discipline umaniste 
–Greu de implementat într-un sistem 
on-line în vederea evaluării automate 
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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 
Evaluare | 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 
Unelte de evaluare 
Produse software: 
• Hot Potatoes 
• Question Mark 
• Random Test Generator Pro 
• HostedTest.com 
Situri de testare: 
• http://www.brainbench.com 
• http://www.universaltests.com/ 
• ECDL – European Computer Driving Licence - 
http://www.ecdl.org.ro/ 
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. 
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STRATEGII DE CREȘTERE A ATRACTIVITAȚII INVAȚARII IN MEDIUL 

ONLINE 
 

PROF. STOICA ANGELA SANFIRA 
LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" 

LOC. FLORESTI, JUD. CLUJ 
 
 Cu toții dorim ca elevii noștri să învețe bine, adică să rețină informațiile pe termen lung și să le poată 

folosi în diferite contexte pentru a rezolva probleme. Rezultatele obținute de aceștia, de multe ori însă, arată 
că învățarea nu este deloc eficientă. 

 Din fericire, în ultimele decenii, științele cognitive ne-au îmbunătățit mult înțelegerea despre 
învățare, așa că putem folosi strategii și tehnici de predare, testate științific, care să îi ajute pe cursanți în 
învățare. Printre strategiile cele mai eficente evidențiate de studiile din științele cognitive se numără: 
reactualizarea, spațierea și feedback-ul. 

 Reactualizarea trebuie văzută ca o strategie de lucru, nu ca o tehnică prin care testăm cursanții și le 
dăm note. Nu nota ne interesază din această perspectivă, ci exersarea reactualizării cunoștințelor pentru a 
le consolida în memoria de lungă durată. 

 De exemplu, putem cere cursanților să noteze două lucruri pe care le-au învățat la ultima lecție, sau 
chiar la lecția de astăzi. Reactualizarea poate fi văzută ca o strategie depășită în ziua de astăzi, când memoria 
noastră este dispersată pe diferite dispozitive, care rețin informația pentru noi. Însă, conexiunile dintre 
neuroni trebuie întărite prin practică. 

 Studiile legate de metacogniție ne arată cât de ușor este să greșim în estimarea cunoștințelor pe care 
le avem. Nu putem fi siguri că știm ceva până când nu încercăm să ne amintim acel lucru și reușim. Pentru 
că importanța reactualizării în învățare nu este suficient de evidențiată, elevii și studenții cad pradă falsei 
impresii că știu dacă citesc ceva în mod repetat (impresie dată de sentimentul de cunoaștere/ feeling of 
knowing). Dar citirea repetată este una dintre cel mai puțin eficente strategii pe care le pot folosi, pe când 
reactualizarea este una dintre cele mai puternice. 

 Spațierea se referă la repetarea celor învățare în momente diferite de timp. În loc să încheiem cu un 
subiect după ce l-am predat, învățarea este mai eficientă dacă readucem acel subiect în discuție în mod 
repetat de-a lungul unui semestru. Desigur, cel mai bun mod de a-l aduce în discuție este prin reactualizare. 

 Deoarece intervine uitarea, introducerea spațierii poate fi o provocare atât pentru profesor, cât și 
pentru cursanți. Profesorul poate avea îndoieli legate de cât de bine a predat o lecție, iar cursanții pot fi 
dezamăgiți de rezultatele lor. Dar tocmai această reactualizare repetată și efortul implicat vor fi cele care 
vor duce la consolidarea cunoștințelor.  

 Feedback-ul oferit imediat după răspuns poate ajuta elevii și studenții să diferențieze între noțiuni și 
situații similare. O metodă care poate fi folosită este de a discuta răspunsurile date la un test/ execițiu de 
reactualizare și de a discuta cu elevii/ studenții de ce acestea sunt corecte sau greșite. 

 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. 

 Metodele de predare aplicate în clasă 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. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

PROVOCARI ALE INVAȚARII ONLINE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 
 

DE STOICA ELENA CATALINA,  
PROF. INV. PREȘC ȘCOALA GIMNAZIALA CORNEȘTI, JUD. DAMBOVIȚA  
 
Contextul actual în care ne aflăm a grăbit procesul de digitalizare al învățământului și  
ne-a forțat să recunoaștem faptul că experiențele online sunt interconectate în mod iremediabil cu 

cele offline, având un mare impact asupra toturor aspectelor ale vieții.  
Având în vedere ritmul accelerat de dezvoltare a tehnologiei, este necesar să îi susținem pe copii în 

dezvoltarea competențelor și abilităților de utilizare a instrumetelor și dispozitivelor digitale, să creăm 
contexte de învățare și evaluare care să pună în valoare caracteristicile nativilor digitali, adică a copiilor 
care au crescut înconjurați de tehnologie. 

Trebuie să recunoaștem faptul că metodele și tehnicile folosite în învățământul tradițional în care 
fiecare dintre noi am crescut nu mai dau rezultatele așteptate, fiind astfel nevoie de o revizuire sau chiar o 
înlocuire a acestora. Doar o schimbare de viziune asupra evaluării ar putea avea un impact vizibil pozitiv 
asupra relației elev-profesor, elev-școală. 

La nivel preșcolar, evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuși și mai 
puțin în raport cu ceilalți și este bazată pe o observare sistemică în timpul diferitelor momente ale 
programului zilnic, pe dialogul cu părinții și pe baza fișelor de lucru din portofoliul copilului. 

Trecerea în scenariu roșu datorată pandemiei a provocat însă o schimbare în proiectarea și 
desfășurarea activitaților de evaluare și a reprezentat o provocare pentru cadrele didactice din educația 
timpurie. Voi enumera câteva instrumente de lucru folosite cu succes în evaluarea preșcolarilor: 

• Jamboard – un panou virtual care se poate șterge, în care poți face schimb de idei live cu ceilalți. 
• Wordwall.net - este o platformă folosită pentru a crea activități interactive, personalizate 

(chestionare, potriviri, jocuri) 
• LearningApps.org – o aplicație concepută pentru a sprijini procesele de învățare, predare și 

evaluare prin module interactive. 
• Kahoot- un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru 

copii 
• Quizizz – un instrument pentru feedback, cu Ajutorul căruia se pot realize evaluări atractive pentru 

preșcolari. 
 
În încheiere aș dori să menționez că este necesar să se acorde o atenție deosebită în alegerea 

intrumentelor digitale de evaluare, să se urmărească valențele pedagogice ale acestora și beneficiile pe care 
le prezintă pentru preșcolari. 
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EVALUAREA ON- LINE PRIN TESTE  

 
PROF. INV. PRIMAR, STOICA MARIA  

ȘCOALA GIMNAZIALA „THEODOR AMAN” 
 
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, formativă şi 
sumativă . 

Studiile cantitative au arătat că elevii obțin calificative mai mari la evaluările sumative, dacă au 
participat mai des la evaluări formative în timpul unui semestru, implicit beneficiile învățării conducând 
elevul spre performanță.  

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.  

O data cu intrarea învățării în on –line, a fost necesar să folosim evaluări formative, astfel am folosit 
două platforme 24.Edu și didactic.ro, testele online au fost editate pe platforme astfel: 

 
Platforma 24. Edu  
 
Rapsodii de primăvară de Ge. Topîrceanu  
1. Care este tema poeziei : 
Primăvară; 
Vară; 
Toamnă; 
2. Care este mesajul poeziei ? 
Primăvara trezește natura la viață ; 
Sfârșit de primăvară; 
3. Găsește în text perechi de rime : 
4.Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru : 
 Colb= taină=  
5.Formulează familia de cuvinte a cuvântului „ nor”. 
 6. În strofa :  
„Se- nalță un abur moale din grădină. 
Pe jos, pornesc furnicile la drum . 
Acoperișuri veștede-n lumină 
Întind spre cer ogeacuri fără fum.” 
avem : 
 9 substantive și un adjectiv  
 9 adjective și un substantiv ; 
 6 substantive și 4 adjective . 
 7. Explicați folosirea virgulei din versul următor :„ Primăvară, cui ne lași ?” 
 8.Găsește 5 expresii caracteristice anotimpului primăvara.  
Platforma didactic.ro  
 Evaluare: unități de măsură  
1. Care este unitatea de măsură potrivită pentru un camion ? 
• kilogramul 
• tona 
• decalitrul 
• decagramul  
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2. Transformă :62 kg = ? g 
• 6200g 
• 62000g 
• 620 g 
3. Rezultatul calculului: 3655cg- (240cgx3+ 125cg)= 
• 2018 cg 
• 2800 cg 
• 2810 cg 
• 2108 cg 
4. O punguță de bomboane are greutatea de 250 g . Cât cântăresc 4 punguțe de același fel .( 

Exprimați greutatea și în kilograme ) 
• 2000g(1kg) 
• 1000g (1kg) 
• 750 g(1kg) 
5. Pentru a cântări strugurii solicitați de Mircea, vânzătoarea pune pe cântar următoarele 

greutăți: 200g, 1kg .Câte decagrame au strugurii lui Mihai 
• 12dag 
• 120 dag 
• 1200 dag 
6. Bunicul are 20 de saci cu câte 50000 g grâu, el duce la moară pentru a face făină ,4 saci a câte 

50 kg fiecare .Câte kilograme de grâu i-a rămas de măcinat? 
• 900kg 
• 800 kg 
• 700kg 
7. Trei saci conțin împreună 272 kg de porumb. Primii doi conțin împreună 187 kg porumb, iar 

ultimii doi conțin 175 kg . Ce cantitate de porumb are fiecare sac ? 
• I = 96;II = 90;III= 85 
• I= 97;II= 90;III=85 
• I= 90;II =85;III= 97 
Acest tip de teste le-a intensificat curiozitatea elevilor având ca element de noutate cuantificarea lor 

în procente a rezolvărilor corecte. Tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe, noi 
descoperiri și noi moduri de învățare, evaluare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă nu poate înlocui 
profesorii talentați și inspirați. 
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 MIJLOACE DE PREDARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON LINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR: STRAINESCU CARMEN MARCELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 

 
 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 adecvat 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. 

 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. 

 Platforma GOOGLE CLASSROOM folosită de noi, 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. 

 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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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON LINE 
 

PROF. INV. PRIMAR. STRATULAT MIHAELA - DIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIOIU 
COM. CORBASCA, JUD. BACĂU 

 
 Motto: ,,Nu supraviețuiesc speciile cele mai puternice, nici cele mai inteligente, ci cele mai ușor 

adaptabile.” Charles Darwin 
 
 Cu paşi mai rapizi sau confruntându-se cu diferite probleme şi crize, societatea umană evoluează 

continuu. Oricare ar fi situaţia, educaţia trebuie să rămână un domeniu deosebit de important şi prioritar, al 
statului. Pentru a corespunde cerinţelor actuale ale societăţii, pentru a-i pregăti pe copii să se integreze activ 
în viaţa socială şi personală, educaţia are nevoie de o formare continuă. 

 Iată-ne ajunşi, din primăvara acestui an, în faţa unei mari provocări: învăţământul on line. Această 
situaţie, provocată de pandemia Covid 19, ne-a arătat problemele existente în societate şi în mod cert, va 
aduce o schimbare radicală a mentalităţii oamenilor. În acest context, sistemul educational va resimţi el 
însuşi o schimbare radicală, cu scopul de a-i determina pe educabili să devină mai bine pregătiţi pentru 
viaţă. 

 De foarte mulţi ani se vorbeşte despre instruirea asistată de calculator, în cadrul căreia se impunea 
regândirea materialului de învăţământ, deci ar fi fost timp să se pregătească astfel de instrumente sau să fie 
creată o alternativă în astfel de crize, ca cea actuală, fără precedent. Fiind puşi într-o situaţie de criză, cadrele 
didactice caută diverse metode de predare-învăţare-evaluare pentru susţinerea orelor la clasă, on line.  

 Referindu-ne la subiectul acestui referat, la finalul unei lecţii, al unui capitol, al unei unităţi de 
învăţare, semestru sau al unui an şcolar, cadrul didactic trebuie să ştie în ce măsură şi-a atins obiectivele de 
învăţare, iar elevii trebuie evaluaţi pentru a afla în ce măsură şi-au însuşit noţiunile predate şi pentru a li se 
oferi un feed-back. 

 Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă 
au un control asupra lacunelor de învățare ale elevilor, atunci pot ajusta lecțiile pentru a viza respectivele 
lacune. Profesorul poate utiliza instrumente de evaluare 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 instrumente (aplicaţii), ce pot fi utilizate în evaluarea on line a 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. 
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-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

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. 

5. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide 
Web. 
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 Nici unul din instrumentele de mai sus nu este, în schimb, dedicat metodelor complete de evaluare. 
Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în care bâjbâim metodele pe care să le folosim, denotă 
faptul că nu dezbatem suficient. Nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva.  

 ,,Oricât de performantă 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: 
* Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava C.,Iancu, D., ,, Şcoala on-line – elemente pentru inovarea 

educaţiei’’, Editura Universităţii din Bucureşti, mai, 2020, ISBN: 978-973-46-0936-9 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

 PROF. INV. PRIMAR STRATULAT MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNEASA 
 

 În această perioadă provocarea pentru profesori este să caute și să găsească metode și tehnici de 

evaluare în mediul online. 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. 

 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. 

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Creativitatea manifestată este uluitoare. 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 vorbesc în mod într-un sens pozitiv. 

 Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Măiestria 

profesorului este să construiască răspunsuri greșite. 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 mediul online elevii pot deveni „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 

 Evaluarea … este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu, dacă îți place 

ce faci. Învățarea este a elevului, dacă profesorul a folosit cele mai eficiente metode, ai un curriculum, ai 

livrat ce ai putut mai bine, elevii să învețe. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta.  

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 . Pornind de la următoarele întrebări cheie EVALUAREA 

va deveni la fel de importantă poate chiar mai importantă decât predarea sau învățarea. 

Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 

În raport cu ce ? (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? 
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Etapele evaluării după cum știm sunt: verificarea, măsurarea și notarea. Putem în mediul online să o 

facem la fel de bine? Formele de evaluare cunoscute în literatura de specialitate sunt structurate în: 

-metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 

-metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea 

În mediul online temele pot fi corectate se poate oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o 

bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii . 

 Autonomia în învățare permite găsirea unor materiale gata create pentru dezvoltarea competențelor 

elevilor dar și pentru evaluarea acestora.  

 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 profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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re_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 
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EVALUAREA ON LINE 

 
PROF. STRECHE LELIANA 

GRĂDINIȚA LUMEA COPIILOR 
 
 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 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 
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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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PLATFORME UTILIZATE IN PREDAREA -EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. STRINU DANIEL 

ȘCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN BRANCUȘI”, TARGU-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.  

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. De aceea, încurajăm îi 
incurajăm pe elvi să exploreze  

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 

 
PROF. STRINU MIHAELA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN BRANCUȘI”, TARGU-JIU 
 
Evaluarea este esenţială 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. 

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 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 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 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 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; 
-întrebări online; 
-activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
-teme colaborative; 
-dezbateri; 
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-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.  

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, STROE ANGELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,, CONSTANTIN SAVOIU” TG.JIU 

 Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi mai mult decât o provocare, căci întregul nostru 
mod de viață este transformat pe o etapă lungă, iar veștile bulversante ne urmăresc din toate părțile, izolarea 
ne afectează resursele variate nivele.Firesc, ne punem întrebarea ce se întâmplă cu elevii, cu școala, cu 
sistemul de predare-învățare-evaluare. 

 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.Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o 
traversӑm.Unul dintre aspectele pozitive ale predării online este că profesorii pot aduce invitați speciali care 
să participe la lecții. Acestia pot fi autori, profesori, studenti sau profesioniști din domenii asociate la 
materia predată, ca elevii să se adapteze și să își schimbe modul de lucru. 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 noi.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. 

 Metodele actuale, folosite de obicei, cum ar fi predarea/dictarea (discursul neîntrerupt al 
profesorului), îi pot plictisi pe elevi dacă durează prea mult; strategiile active actuale sunt cu atât mai 
folositoare. Ideal ar fi ca strategia de prezentare activă să includă o activitate de ‘’aplicare’’ care să fie 
urmată de o strategie de recapitulare activă scurtă. Astfel, toate nevoile elevilor sunt atinse într-un mod 
activ.Toate studiile arată că învățarea vine în urma exercițiului, adică punând în practică ceea ce am învățat 
pentru a putea, de exemplu, răspunde la întrebări. Acest lucru îi determină pe elevi să prelucreze informația 
și să îi confere un sens găsit de ei, este proces este numit ‘’constructivism’’, ceea ce subliniază faptul ca 
metodele active creează o învățare mai profundă și o mai bună aplicare a cunoștințelor. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 ÎNVATATOR STROE MARIA,  

 ŞC. PROF. ILIE POPESCU, ŞOTANGA, JUD. DAMBOVITA  
 
 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 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.  

 -Platforma Adservio este o platformă utilizată de întreaga şcoală ce permite multe activităţi. Lecţiile 
se pot desfăşura on-line utilizând sistemul de videoconferinţă zoom sau webex.Temele elevilor pot fi 
corectate şi li se oferă feedback. Se pot trimite mesaje utile în urma corectării temelor. 

 – 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.Foarte multe jocuri am folosit la clasa pregătitoare, fie pentru matematică şi explorarea mediului, 
fie pentru comunicare în limba română.Cele mai iubite de copii au fost cele de genul “ Loveşte cârtiţa”, 
“Sparge balonul”. 
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 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie să 
explorîm 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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EVALUAREA – PROVOCĂRI ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂŢILOR 

DIDACTICE DESFĂŞURATE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ŞI AL 
INTERNETULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR 

 
PROF. STROESCU GABRIELA 

 
 În cadrul procesului de învăţământ, importanţa acordată celor trei componente – predarea, învăţarea, 

evaluarea – diferă de-a lungul istoriei pedagogiei. În pedagogia tradiţională, un rol prioritar îi revenea 
cadrului didactic a cărui misiune unică era transmiterea cunoştinţelor în vederea memorării şi a reproducerii 
acestora de către elevi. În zilele noastre, în spiritul paradigmei curriculumului, procesul de învăţământ este 
conceput ca activitate de predare-învăţare-evaluare, centrată pe realizarea obiectivelor şi a relaţiei dintre 
obiective-conţinuturi-metode-evaluare. 

 Chiar dacă uneori se limitează la un proces unidirecțional, în cadrul proceselor didactice moderne, 
predarea presupune interacţiunea dintre cadru didactic şi elev, interacţiune ce oferă adultului o imagine 
clară asupra atingerii obiectivelor propuse şi, în definitiv, asupra succesului demersului său. 

 Fiind un demers individual, unilateral, învăţarea necesită o componentă motivaţională puternică. 
Factorul motivaţional cade în responsabilitatea profesorului care, prin măiestria sa, dar şi printr-o bună 
cunoaştere a nivelului şi particularităţilor de dezvoltare ale elevilor, va ţine cont de nevoile şi interesele 
acestora în realizarea proiectării activităţilor. 

 „Evaluarea reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socio-umane care solicită raportarea 
rezultatelor obţinute într-o activitate la un ansamblu de criterii specifice domeniului, în vederea luării unei 
decizii optime.” (CRISTEA S., 104). Componentă a procesului instructiv-educativ alături de predare şi 
învăţare, evaluarea furnizează informaţii despre calitatea şi eficienţa actului didactic.  

 Într-o pedagogie a formării centrate pe elev, şi în activitatea desfăşurată cu preşcolarii prin 
intermediul tehnologiei, evaluarea continuă (formativă) este indispensabilă prin funcţia diagnostică şi 
prognostică ce permite alegerea celor mai bune strategii în cadrul proiectării ulterioare (accesibilizarea 
conţinuturilor, descoperirea unor lacune, elaborarea unui program de recuperare). De asemenea, prin 
repetare şi încurajare, evaluarea continuă asigură preşcolarului o mai bună fixare a cunoştinţelor, integrarea 
lor în sisteme prin susţinerea interesului pentru cunoaştere, dar şi prin formarea capacităţii de autoevaluare.  

 În cadrul activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei, se impune adaptarea metodelor de 
evaluare. Alegerea temelor, a materialului didactic trebuie să ţină cont nu doar de interesele şi nevoile 
copiilor, dar şi de provocările activităţii desfăşurată „la distanţă” (un consum energetic mare generat de 
timpul petrecut în faţa calculatorului, lipsa interacţiunii fizice). În acest context, comunicarea video, unul 
la unul, are o pondere crescută în evaluare. „Întâlnirile” individuale permit evaluatorului o mai atentă 
observare a unor comportamente, capacităţi, emoţii şi, astfel, o mai mare acurateţe în colectarea datelor, 
în interpretarea lor prin raportarea la indicatorii stabiliţi şi în cuantificarea nivelului de cunoştinţe. 
Câştigul evaluatului este acela că astfel primeşte nu doar încurajări şi laude, dar şi eventuale explicaţii 
care-i sunt necesare. 

 Autoevaluarea este o formă eficientă a evaluării în cadrul activităţilor desfăşurate online. Cu 
exerciţiu prealabil, cunoscând obiectivul şi calea de realizare, atunci când preşcolarul se autoevaluează, se 
obţin rezultate foarte bune. 

 
 
REFERINŢE: 
• Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
• Cristea, S. Dicţionar de termeni pedagogici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998 
• Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, 2010, ISBN: 978-606-8017-471, 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru
_ameliorarea_procesului_didactic  

• https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. STROIA DIANA IULIA,  

GRĂDINIȚA CU P.P. STEP BY STEP, NR. 12 ALBA IULIA 
 
 Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor metode, tehnici 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 opinia lui Ausubel, 
evaluarea este punctual final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următoarele etape: stabilirea 
obiectivelor și a scopurilor pedagogice, proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor, 
măsurarea rezultatelor aplicării programului. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Contextul actual, în ceea ce privește grădinița, propune o abordare diferită a aplicării evaluarii, 
deoarece aceasta nu este obiectivă, preșcolarii fiind asistați de părinți, care într-un fel sau altul influențează 
răspunsurile copiilor. 

Cu toate acestea, în calitate de cadru didactic, am creat și regândit diferite metode, pentru predarea și 
evaluare în mediul on-line. În opinia mea este esential să îi ajutăm pe copii să rămână autonomi, mai ales 
în ceea ce priveste învățarea și prelucrarea informațiilor primite.  

De pildă, evaluarea unei săptămâni se poate realiza printr-un Power Point, document în care se poate 
crea o pagină pentru fiecare copil, care mai apoi să fie completată cu lucrările acestuia. Amintesc și alte 
aplicații care ne ajută în construirea unor teste sub formă de joc, care pot fi distribuite copiilor, iar rezultatele 
contabilizate imediat ce aceștia indeplinesc sarcinile: ”Liveworksheets”, ”Kahoot!”, ”StoryJumper”, 
”Padlet”, ”Jingsawplanet”, ”AWW-APP”, ”Youtube”. Cu ajutorul diferitelor aplicații reușim să captăm 
atenția copiilor, chiar și de la distanță, însă nu cred că atât predarea cât și evaluare pot fi făcute într-un mod 
real. 

Una dintre metodele care se pliază foarte bine în mediul on-line și oferă o evaluare obiectivă este cea 
a ”Hărţilor conceptuale de tip “pânză de păianjen” - se plasează în centrul hărţii conceptul nodal (tema 
zilei), iar de la acesta, prin săgeţi, sunt marcate răspunsurile copiilor. 

 În încheiere vreau să subliniez faptul că activitățile în on- line, ne oferă prilejul de a învăța și de a ne 
folosi creativitatea pentru a da naștere celor mai ingenioase metode. Copiii și părinții acestora au nevoie de 
cât mai multe material didactic, digital, pentru a continua procesul instructive-educativ, chiar și în acest 
contex.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
7. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic; 
8. *** Curriculumul pentru educație timpurie 2019; 
9. ***MEC – ”Psihopedagogie preșcolară și școlară”, București, 2005; 
10. www.didactic.ro 
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INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA ONLINE 

 
DANIELA STROICA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 142, BUCUREȘTI 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este deschis pentru diverse tehnologii utile 

în predare și evaluare. În contextul actual, experiența arată 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 document pe suport 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. 
Elevilor le place acest lucru, iar creativitatea manifestată este uimitoare.  

 Pentru cadrele didactice care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate, printre care: 

– Google Classroom: platforma pe care se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit 
acum; 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 oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au 
răspuns corect sau nu. Aici, arta profesorului este să construiască 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. 

– 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 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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EVALUAREA IN MEDIUL ON-LINE 

 
 PROFESOR: STROIE MIRELA MARIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU, TÂRGU JIU 
 
 Noi toți știm că evaluarea este responsabilitatea profesorului, iar pentru asta profesorul și întreg 

sistemul educațional trebuie să asigure cele trei C 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 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. 
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 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 nu am identificat. 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. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. STROIE MIHAELA 

G.P.P. ”CONSTANTIN BRANCUȘI”, TG-JIU 
 
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. 

Predarea și evaluarea online a elevilor au fost introduse de Ministerul Educației în fișa-cadru 
a postului pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, potrivit ordinului publicat în 
Monitorul Oficial. 

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. Stim că evaluarea 
joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferind informaţii 
despre progres şi 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 

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 (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? 
Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, elevul 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 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 copilul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată.  

Din metodele moderne, rămâne să găsim soluția prin care s-ar putea face observarea și autoevaluarea 
în mediul on-line, mai ales la nivel preșcolar, unde copilul are nevoie permanent de un adult în manevrarea 
dispozitivelor și rezolvarea sarcinilor. 

Evaluarea trebuie să fie corectă iar în on-line marea problemă este verificarea identității. Iar pentru 
a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri, lucru aproape imposibil în 
învățământu preșcolar, părintele luând locul educatorului și de aici subiectivismul. 

Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în care bâjbâim metodele pe care să le folosim, 
denotă faptul că nu nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. 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 și evaluarea face to face. 
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Așadar, provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea 
competenţelor şi a abilităţilor dorite, de a găsi acele modalități și metode eficiente de evaluare, pe fiecare 
ciclu în parte. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVĂȚĂMANTUL PREȘCOLAR 

ONLINE 
 

 EDUCATOARE, SUCIU VERONICA 
 GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 2, SAT TELEC,  

 BICAZU ARDELEAN 
 
„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. 

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 copiilor. 
# Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse. 
# Măsurarea rezultatelor aplicării programei. 
# Evaluarea rezultatelor. 
 Modalităţi de evaluare utilizate în învăţământul preşcolar. Opinii privind evaluarea copiilor  
Tipurile de evaluare menţionate de către cadrele didactice care au fost chestionate si au participat la 

interviurile de grup şi care sunt utilizate de către acestea în învăţământul preşcolar sunt: 
- evaluarea iniţială 
- evaluarea continuă şi  
- evaluarea sumativă  
Evaluarea iniţială este realizată de către cadrele didactice la începutul anului şcolar sub forma unor 

teste sau a unor aplicaţii, pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor, dar şi pentru 
a determina, în funcţie de profilul grupei, ritmul desfăşurării activităţilor, în baza căruia îşi proiectează 
planificarea săptămânală şi semestrială. 

Evaluarea continuă este realizată permanent, prin mai multe modalităţi, pe care le vom aminti în cele 
ce urmează. 

Evaluarea sumativă se realizează la finalul semestrelor şi al anului, când se face şi caracterizarea 
grupei. 

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 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, prin ecusoane (flori, iepuraşi, ursuleţi), 

medalii,  
* „metoda consemnării pe un grafic (cu puncte şi procentaje)” a rezultatelor, pe activităţi şi preferinţe. 
În baza răspunsurilor adunate în sondajul realizat, putem aprecia faptul că, modalităţile de evaluare 

cele mai utilizate sunt cele specifice învăţământului preşcolar: evaluarea cu simboluri şi evaluările verbale. 
Cu toate acestea, evaluarea cu calificative deţine un procent destul de mare, mai mare decât cel al metodei 
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portofoliilor sau cel al autoevaluărilor. Acest fapt se datorează dorinţei cadrelor didactice din învăţământul 
preşcolar de a pregăti copilul pentru sistemul de evaluare utilizat în învăţământul primar şi, totodată, 
faptului că utilizarea portofoliilor este o metodă insuficient explorată în sistemul formării iniţiale şi cel al 
formării continue, o modalitate mai elaborată de evaluare, mai rafinată, care solicită o interpretare a unor 
rezultate de diverse tipuri, în baza unor criterii foarte bine formulate – altfel spus, solicită mai mult timp şi 
mai mult efort. Eficienţa ei este însă mult mai mare în privinţa reflectării progreselor 

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activitățți didactice ladistanță, in 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate accestea, o parte din activitatea didactică uzuală(față-in-față) nu 
se poate face online/la distanță, avand astfel un impact negativ asupra invățării temenice.Profesorii 
semnalează disfuncții in ceea ce privește următoarele activități de suport pentru invățare: comunicare 
autentică, irelaționare umană, sprijin personalizat, pentru preșcolarii cu nevoi speciale in invățare, și 
evaluare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

ȘUTA BOLDEA DORINA PAULINA 
 
Evaluarea online este o metodă 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. 
Metodele de evaluare disponibile pe platforma de e-learning sunt:  
 test scris 
 test tip grilă,  
 evaluare tip transmitere de proiect/eseu 
  verificare orală prin videoconferință. 
Strategiile de evaluare - constau in conduita evaluatorului, responsabilă si deliberativă, în demersul 

evaluativ, opțunea lui pentru cel mai adecvat tip de evaluare pedagogică. 
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. 

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. 

Dezavantajul evaluării online constă în nesiguranța unei testări corecte a cunoștiințelor datorită 
resurselor de care dispun elevii.  

O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, 
elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini 
și a spori livrarea și managementul educațional. 

La momentul de față, cea mai utilizată platformă este Google Classroom. 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. 

Evaluarea poate fi susținută individual, pe echipe cât și pentru întraga clasă. 
 Moodle-România Moodle este o platformă de e-learning care oferă servicii și module de dezvoltare 

a unui mediu de învățare și evaluare online. Moodle oferă un set de componente și module, instrumente de 
comunicații, clasă virtuală și bibliotecă digitală ce permit administrarea, documentarea, urmărirea și 
monitorizarea programelor de instruire, a claselor, activității formatorilor sau a evenimentelor online care 
intervin într-un scenariu de curs. Moodle ajută la construirea și managementul conținutului digital al 
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cursurilor sau al altor categorii de resurse și activități. Platforma este software liber, iar oricine poate să o 
descarce și să o instaleze 

 LIVRESQ este prima soluție românească de eLearning conectată la ClasaViitorului.ro, platformă 
recomandată de Ministerul Educației și Cercetării 

LIVRESQ (www.livresq.com) este un editor de resurse educaționale în format digital. Acesta 
facilitează crearea de lecții interactive, ce conțin texte, galerii de poze, animatii, audio, video, quiz-uri și 
alte elemente, fără a fi necesare cunoștințe de programare. 

  
MODEL DE TEST 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 SZASZ MIRUNA-RAVECA 
G.P.P. NR. 4 TÂRNĂVENI 

 
 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 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. Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea se 
modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora. 

 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. 

 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. 

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. 
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 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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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 SZEKELY CARMEN-MONICA 

 PROF, LIMBA ȘI LITERATURA ROMĂNĂ,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIMIGEA DE JOS,  

 JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD  
 
 În contextul realității actuale, resursele WEB au devenit de o importanță majoră, fiind indispensabile 

în cadrul tuturor demersurilor didactice, atât școlare, cât și extrașcolare. Fie că ne referim la predare, 
învățare sau evaluare, sau la activitățile extracurriculare în care sunt implicați elevii, utilizarea resurselor 
informatice a devenit o necesitate. Noile tehnologii informaționale oferă o multitudine de aplicații care pot 
îmbunătăți în mod considerabil calitatea actului didactic. 

 Dezvoltarea tehnologiei informaționale a condus la schimbarea modului clasic de predare-evaluare, 
în care profesorului îi revenea rolul de intermediar al transmiterii cunoștințelor, facilitând astfel, înțelegerea 
și transferul acestora. Învățarea prin intermediul resurselor educaționale online, propune o gama 
diversificată și complexă de informații, din surse diferite, menite să stârnească interesul și curiozitatea 
elevilor, fiind o modalitate propice de a împărtăși unii cu alții, idei, opinii, experiențe didactice, într-un 
mediu ambiant lipsit de inhibiție.  

 Așadar, învățământul prin intermediul resurselor, WEB, făcând referire aici la clasa virtuală, 
respectiv, învățarea prin intermediul mijloacelor TIC, oferă elevilor posibilitatea, să caute, să exploreze, să 
selecționeze și să aplice cunoștințele dobândite, eliminându –se astfel, factorul subiectiv-emoțional, teama 
generată de confruntarea cu cadrul didactic sau de reacțiile provocate de colegi, în cazul unui răspuns 
nefavorabil. Totodată, profesorul, potrivit măiestriei didactice, are posibilitatea de a-și organiza lecțiile 
online într-un mod inspirat și creativ, selectând cele mai relevante resurse, făcând apel la prezentări Power-
point, filme educative, secvențe muzicale, imagini, link-uri utile în susținerea celor predate. Lecțiile devin 
astfel, un schimb fructuos de informații, iar clasa virtuală, un mediu plăcut și sigur, competitiv totodată, 
locul în care fiecare elev se simte valorizat prin confruntarea cu cei care au aceleași capacități, trebuințe și 
nevoi. 

 Referindu-ne la metodele și tehnicile de evaluare on-line, putem afirma că au o serie de avantaje și 
prezintă un grad ridicat de eficiență deoarece majoritatea oferă feed-back într-un timp foarte scurt.  

 Așadar, în contextul dat, evaluarea online, se impune de la sine, profesorul având nevoie de feed-
back în permanență, cu scopul de a eficientiza actul didactic și de a atinge competențele vizate. 

 Astfel, platforma Google classroom poate facilita evaluarea online, cadrul didactic având 
posibilitatea de a crea teste și fișe de evaluare sau de a încărca o serie de materiale necesare evaluării. 

 O altă platformă prin intermediul căreia se poate realiza evaluarea online, este zoom-ul. Aceastâ 
aplicație permite discuții pe anumite teme cu elevii, aceștia pot oferi răspunsuri la întrebările adresate de 
către profesori, iar eventualele greșeli pot fi corectate în timp record.  

 Google Jamboard este de asemenea, un mod de vizualizare foarte ușor al unor sarcini simple unde 
toți elevii au posibilitatea să-și corecteze propriile răspunsuri. 

 Prin intermediul aplicației Kahoot, elevii pot să rezolve o serie de teste, cu diferite grade de 
dificultate, de la simplu la complex, circumscrise unor diferite arii tematice, ba mai mult, pot construi ei 
înșiși itemi de teste. 

 Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru crearea testelor scrise, 
pentru obținerea unui feed-back cu privire la anumite aspecte ale activității didactice sau de altă natură, 
conceperea unor teste grilă, înserarea unor imagini sau scurte filmulețe.  

 Evaluarea devine astfel, eficientă și creativă, fiind o alternativă la evaluarea tradițională în aceste 
contexte, însă nu putem face rabat nici de tehnicile și metodele tradiționale de evaluare. 

 Cadrului didactic îi revine rolul de coordonator profesionist al întreg procesului didactic, având 
sarcina de a identifica și experimenta, cele mai relevante metode și strategii, astfel încât, elevul să ajungă 
la maximul de dezvoltare posibilă. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
 LICEUL TEORETIC EFTIMIE MURGU BOZOVICI 
PROF. INVATAMANT PRESCOLAR STROE MARIA 

 
Fiecare tip de activitate desfasurat in gradinita se incheie cu o evaluare a rezultatelor. Aceasta permite 

luarea unor decizii de reglare, ameliorare si perfectionare a activitatii. Rezultatele evaluarii ajuta cadrul 
didactiv sa stabileasca eficienta activitatii, sa descopere unele lacune si sa anticipeze urmatoarele secvente 
de instruire. Exista patru tipuri de evaluare : evaluare initiala, evaluare cumulativa, evaluare continua si 
evaluare finala. 

Evaluarea initiala se efectueaza la intrarea copilului in gradinita pentru ca educatoarea sa stabileasca 
nivelul de pregatire al acestuia din punct de vedere al domeniilor comportamentale: motor, cognitiv, verbal 
si socio-afectiv. Evaluarile cumulative au rol de a verifica capacitatile copiilor dupa un ciclu de studiu. Ele 
vizeaza toate categoriile de activitati comune si activitati alese luate in ansamblu. In functie de rezultatele 
obtinute, educatoarea selecteaza viitoarele continuturi. Evaluarile continue se desfasoara zilnic prin 
verificarea spontana a copiilor. Acest tip de evaluare se realizeaza pe secvente mai mici, prin sondaj. 
Evaluarile finale se realizeaza la sfarsitul anului scolar urmarind modul in care dezvoltarea psiho-motrica 
a copilului se incadreaza in domeniile comportamentale specifice categoriei de varsta. 

Educatoarea selecteaza probele corespunzatoare pentru testarea comportamentului motor, cognitiv 
verbal si socio-afectiv la nivelul de varsta potrivit grupei pe care a finalizat-o. Pentru prescolari, evaluarea 
capata un caracter educativ: contribuie la consolidarea si retinerea cunostintelor, sustine interesul pentru 
cunoastere, formeaza capacitatea de autoapreciere. 

Ea reprezinta un proces sitematic prin care se determina gradul in care obiectivele educationale sunt 
atinse de copii, o operatie care consta intr-o judecata de valoare( bazata pe verificare) asupra rezultatelor 
acestora. In esenta, evaluarea cuprinde descrierea calitativa si cantitativa a comportamentului, precum si 
emiterea unei judecati de valoare la dezirabilitatea acestui comportament, respectiv la concordanta dintr 
comportament si obiective. Asadar, evaluarea este o componenta importanta a procesului de invatamant ce 
permite luarea in cunostinta de cauza, a unor decizii de reglare, amelioare si perfectionare a activitatii. 

In functie de specificul varstei prescolare a modului in care se culeg practic informatiile relevante in 
evaluare, a felului in care se introduc acestea in fluxul instructiv-educativ, aceste pot fi : observarea, 
evaluarea orala(conversatia), evaluarea practica(evaluarea produselor activitatilor, portofoliul), testele 
docimologice. 

Observarea procesului, activitatii, performantei, competentei, conduitei in general a copilului 
prescolar este o metoda in sine de culegere de informatii, mai ales daca este practicata continuu, riguros si 
sistematic. Conversatia este o metoda de evaluare orala utilizata frecvent in gradinita. Prin conversatie 
educatoarea urmareste nivelul si calitatea cunostintelor, priceperilor, deprinderilor, si a capacitatii de a 
opera cu ele.  

Eficienta metodei depinde de modul in care sunt formulate intrebarile si ce se urmareste cu precadere, 
simpla reproducere a cunostintelor, interpretarea si prelucrarea lor, capacitatea de a opera cu ele, de a le 
aplica in practica etc. 

Testul docimologic este un set de probe sau intrebari cu ajutorul caruia se verifica si se evalueaza 
nivelul asimilarii cunostintelor si al capacitatilor de a opera cu ele, prin raportarea raspunsurilor la o scara 
etalon in prealabil. Structura unui test docimologic presupune: 

1. Stabilirea probelor 
2. Masurarea si evaluarea raspunsurilor 
Evaluarea produselor activitatii este o forma a evaluarii practice. Ea ofera date multiple despre preznta 

si nivelul deprinderilor, intereselor si a aptitudinilor copiilor. Produsele finale, concrete ale diferitelor 
activitati cu caracter preponderent practice( artistico-plastice, practice, constructii etc) pot fi, studiate si 
evaluate. De exemplu : desenele copiilorcolaje, diferite obiecte confectionate. 

Portofoliul este un instrument evaluativ care se axeaza pe evaluarea efectiva a produselor titularului 
de portofoliu(produse ale activitatilor practice din sfera educatiei plastice, sau alte categorii). Evaluatorul 
obtine date, informatii despre procesul desfasurat de copil, pe itinerariul catre produs, despre progresele 
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realizate, despre activitatea sa etc. Evaluarea formativa este indispensabila unei educatii centrata pe copil. 
Evaluarea formativa ajuta la prevenirea unor distorsiuni in invatare provenite din surse afective : din 

sentimentul de nesiguranta, indiferenta sau incredere nejustificata determinata de satisfactiile sau 
insatisfactiile mari traite in momentele de bilant cu repercusiuni importante in viata copilului. 

Conceptiile moderne asupra evaluarii educationale in general imbraca multiple forme, clasificate 
dupa diferite criterii prestabilite de specialisti. Cele mai reprezentative forme de evaluare si care se preteaza 
in gradinita sunt : evaluare formativa(continua) si evaluarea sumativa (cumulativa). Aceste doua forme de 
evaluare se disting dupa obiectul evaluarii astfel : 

 Evaluarea formativa axata pe procesul de invatare ce conduce spre produs 
 Evaluarea sumativa axata pe produsul final al invatarii (prestatie, performanta) 
Evaluarea formativa reprezinta o forma cu totul speciala de evaluare, moderna, relevanta, eficienta si 

tocmai prin aceasta dezirabila se deosebeste in mod cel putin semnificativ de alte forme de evaluare. 
Prin platformele si aplicatiile disponibile online, drumul este larg deschis tehnologiei in predare si 

evaluare. Experienta ne ajuta sa intelegem ca tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atentie si in mod 
adecvat. Google classroom- aici putem discuta cu copii, pot fi corectate lucrari si poate fi oferit feedback-
ul direct fiecarui copil. 

In contextele online, implicarea este absolut esentiala si aceste instrumente trebuie sa creeze o 
interactiune umana mai profunda si mai semnificativa. Copiii impreuna cu parintii pot prezenta filmulete 
in care sa surprinda imaginile cat si vocea proprie. 

Pentru probele orale putem folosi fara nici o problema comunicarea video-audio, unu la unu, sau 
camerele web in grupuri pe Zoom. Instrumentele de evaluare online ne pun la dispozitie o gama larga de 
posibilatati de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregatita decat suntem noi dispusi sa exploram.  
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ÎNVAȚAREA ONLINE 
 

 PROF. SUBA JULIANNA MONICA 
 ȘCOALA GIMN ,,AL. ȘTEFULESCU,, 

 
 Platformele și aplicațiile disponibile online, oferă profesorilor un spectru larg și util în procesul de 

predare, învățare, evaluare. Profesorilor și elevilor, le stau la dispoziție o serie de platfome educaționale, ce 
oferă multiple posibilități de explorare . 

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 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 sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.dar 
frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsl lgreșit, 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 interacține umană mai profundă și mai 
semnificativă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare

_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 
*www.noi-orizonturi.ro 
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EVALUAREA COPIILOR DIN CICLUL PRIMAR, IN CONTEXTUL 

PANDEMIC 
 

ÎNV. SUCIU PAULA 
  
Procesul de învățământ suferă, în actualul context pandemic, o multitudine de transformări, iar 

datorită faptului că desfășurarea activității didactice online este atât de diferită, față de ceea ce cunoaștem, 
suntem datori să căutăm cele mai eficiente și inovative soluții.  

În ceea ce privește evaluarea online, cred că a venit timpul să devenim creativi. 
Într-adevăr, această modalitate de predare-învățare-evaluare are limitele ei. Dar are și un important 

atuu: resursele educaționale interactive. Avem la dispoziție site-uri și platforme educaționale pe care, 
probabil, le-am fi ignorat cu totul în alte împrejurimi. Putem realiza teste sub formă de jocuri și putem 
utiliza variațiuni ale metodelor de evaluare cunoscute. Toate aceste resurse reprezintă unelte de mare ajutor 
pentru danscăli și o punte între educație și ceea ce îl atrage cel mai mult pe elevul secolului XXI, device-
ul. 

Una dintre cele mai atrăgătoare variante de evaluare online rezidă în testele de tip joc.  
Două dintre instrumentele pe care le îndrăgesc sunt Quizizz și Kahoot. Acestea oferă posibilitatea 

realizării unor teste cu itemi obectivi (cu o singură alegere sau alegere multiplă). Testele gândite și realizate 
de către profesor se pot proiecta pe ecran în timpul întâlnirilor online, elevii fiind rugați să noteze variantele 
pe care le consideră corecte, sau se pot genera link-uri, fiecare elev fiind îndrumat să răspundă utilizând 
propriul device. O variantă mai elementară a acestor teste constă în realizarea unor prezentări Power-Point 
pe a căror slide-uri să fie notate întrebările și variantele de răspuns. 

O altă platformă care oferă posibilitatea configurării unor exerciții tip joc este Wordwall. 
Aceasta ne pune la dispozitie o sumedenie de variante pentru realizarea unor activități interactive. 

Dintre variantele de activități ce se regăsesc, voi menționa câteva, pe care le putem utiliza în evaluarea 
online: chestionarele, itemii de sortare, itemii de rearanjare a cuvintelor în enunț, generatorul de exerciții 
matematice, itemii de clasificare, rebusul. La fel ca și în cazul primelor două platforme menționate, 
exercițiile realizate în Wordwall se pot trimite prin intermediul unui link. Un mare plus constă în 
posibilitatea contorizării rezultatelor. Cu sprijinul unor setări, elevii își pot introduce numele înainte ca 
jocul să înceapă. Această acțiune este utilă întrucât vom putea viziona rezultatele fiecărui elev, precum și o 
multitudine de grafice bazate pe rezultate. Observarea timpului în care un anumit elev rezolvă exercițiul 
propus este, de asemenea, un indiciu important pentru cadrul didactic. Dezavantajul acestei platforme este 
dat de posibilitatea configurării unui număr limitat de resurse, în mod gratuit. 

Proiectul este o metodă modernă de evaluare care a prins amploare în ultimul timp și  
care, în cadrul învățământului online poate fi realizată în nenumărate variațiuni. Întocmirea unor 

prezentări Power-Point, pe diferite teme, oferind elevilor exemple și instrucțiuni despre ceea ce trebuie să 
conțină proiectul și despre utilizarea programului, reprezintă una dintre cele mai accesibile variante. 
Realizarea unor video-clipuri de tip prezentare, interviu sau reportaj reprezintă, de asemenea, bune ocazii 
de exersare a unor competențe (de comunicare în limba maternă sau într-o limbă străină, competențe 
digitale) și de valorificare a muncii prin notare. 

Evaluarea copiilor din ciclul primar, în contextul pandemic, se poate transforma într-o  
activitate plăcută atât pentru cadrul didactic cât și pentru elev. O limită a acestoa constă în faptul că 

probele interactive de evaluare necesită asumarea unor sarcificii din sfera timpului personal și documentării 
suplimentare. Eficiența și modul în care atrag elevul spre activitatea de învățare sunt, în schimb, recompense 
ce încoronează munca depusă. 
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EVALUAREA ONLINE LA NIVEL GIMNZIAL  

 

LICEUL ,,ŞTEFAN D. LUCHIAN” ŞTEFANESTI 

DISCIPLINA LIMBA ENGLEZA 

PROF. SUDUREAC IULIANA LOREDANA 
 

Într-o lume în care influențele tehnologiei sunt din ce în ce mai vizibile și, în special, într-un context 

epidemiologic care impune studiul online, procesul evaluării trebuie să fie adaptat cerințelor care se impun. 

Astfel, creăm și utilizăm modalități de evaluare online, care să fie motivaționale și să aibă un feedback 

pozitiv, două criterii indispensabile formării elevilor școlii online. 

Pentru probele orale, poate fi folosită comunicarea audio-video, camerele web în grupuri precum 

Skype sau Zoom, în care elevul evaluat expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. De asemenea, 

pot fi folosite prezentări Power Point folosind Share Screen în aplicații precum Zoom sau Google Meet. 

Instrumente de evaluare online pentru nivelul gimnzial pot fi considerate și aplicațiile Jamboard care 

permite elevilor să realizeze prezentări cu text și imagini sau site-ul web StoryJumper, care oferă elevilor 

oportunitatea de a-și crea propriile cărți, dezvoltându-le astfel, imaginația și creativitatea. Aplicația Voki 

poate reprezenta, deopotrivă, un mod de evaluare foarte interesant și plăcut pentru elevii de gimnaziu. 

Această aplicație permite crearea de avatare personalizate, care spun un text scris de elevi. Astfel, se poate 

evalua, la limba engleză, disciplina pe care o predau, descrierea unei persoane, a unui obiect sau imagini, 

relatarea unui eveniment, rezumarea unei cărți citite sau prezentarea unui film.  

O altă aplicație, ușor de utilizat și îndrăgită de elevi este Kahoot. Astfel, pot fi create teste prin care 

elevii vor fi evaluați sub forma unui joc, a unei competiții. Avantajele evaluării prin această aplicație sunt 

obiectivitatea evaluării rezultatelor, feed-back-ul imediat pentru elev și profesor; corectarea imediată a 

răspunsurilor, elevul dându-și seama imediat de lacunele pe care le are, iar profesorul își poate planifica, 

astfel, mai repede, activitățile de reglare; centralizarea și stocarea rezultatelor; îmbogățirea practicii 

evaluative, evitând rutina și monotonia; interactivitatea; dezvoltarea atenției și a perspicacității.  
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 ÎNVAȚARE ȘI EVALUARE ONLINE 

 
 PROFESOR ȘUHAN ANDREEA LAURA 
 COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU 

 
Avantajele învățării și evaluarii online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi 

accesate oricând si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul 
nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în 
mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. Învățarea online 
permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc 
sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, 
cu o implicare emoțională redusă. Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiti tind să fie mai 
activi, inhibiția fiind mult diminuată, interacțiunea realizându-se și fără distractori din afară. Acest tip de 
învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină 
proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de 
link-uri externe, scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, liste 
bibliografice, link-uri către resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente de tip audio si 
video în clasa virtuală, sarcini individuale.  

Dezavantajele învățării și evaluării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane 
între elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de 
abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, 
deoarece conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor. Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul 
trebuie să aibă o anume pregătire în proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile 
informaționale. Astfel, pentru profesori, instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de 
vedere tehnic, deoarece utilizarea acestui mediu presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din 
punct de vedere al disponibilităţii, având în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale 
zilei. Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea 
online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile 
legate de mărimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate, un număr mare de elevi 
făcând imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce 
dimensiunea clasei crește, ajungând în cele din urmă la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un 
profesor să ofere feedback specific și prompt. Pentru elevi, sincronul este de obicei cel mai potrivit, adulţii 
necesitând mai multă flexibilitate, se optează pentru variante asincron, alternate cu sesiuni sincrone 
opționale. Un alt dezavantaj este faptul că participarea şi angajamentul faţă de învăţarea în mediul online 
tind să se dilueze în timp, studiile precizând că, cursurile de tip MOOC înregistrează rate ridicate de 
abandon. 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA PREȘCOLARILOR 

 
LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA-STRUCTURA GPN GHERTENIȘ 

PROF. ȘUȘARA DIANA-CAMELIA 
 
 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”. 
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 
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• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
*quizizz.com/ 
*wordwall.net/ro 
*learningapps.org/  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 P.I.P. ȘUTEU LAURA-CERASELA 

 ȘC. GIMN. NR. 28 DAN BARBILIAN-CONSTANȚA 
 
 Trecerea la învățământul online a impus o adaptare a strategiilor didactice la noile condiții, astfel 

încât procesul de învățământ să se desfășoare în continuare, în condiții optime. Această situție pandemică 
a presupus trecerea forțată către un învățămât digitalizat, lucru care trebuia să se întample în România de 
mult timp, dar care a avut o implementare foarte lentă, asfel încât întregul sistem de învățământ era 
nepregătit pentru această situație. 

 Dată fiind această provocare, cadrele didactice s-au văzut nevoite să se acomodeze rapid, să intre în 
contact cu elevii, să continue procesul de predare-învățare -evaluare prin metode și tehnici creative unele 
cunoscute deja, altele adaptate la specificul vârstei, al clasei și al condițiilor materiale (tehnice) de care 
dispun familiile pentru susținerea elevilor în procesul educației. 

 În continuare voi aborda metodele și tehnicile de evaluare în învățământul online cu precădere în 
ciclul achizițiilor fundamentale, respectiv clasa pregătitoare și clasa I, la care am experimentat în această 
perioadă. 

 Metoda cea mai des utilizată și care se pretează pentru vârsta școlară mică este observarea sistematică 
a comportamentului și a activității elevului. Cu ajutorul acesteia putem urmări, în desfășurarea lecțiilor, 
modul în care școlarul mic se raportează la sarcinile cerute, interesul pentru realizarea lor, efectuarea 
temelor de acasă, frecvența răspunsurilor și bineînțeles corectitudinea lor. Această metodă implică mai 
multe instrumente de lucru ( fișa de evaluare și lista de control/verificare). Aplicarea ei necesită timp, dar 
în invățământul online este mai ușor de urmărit prin tehnica folosită, materialele realizate de elevi sunt 
stocate prin diferite programe putându-se realiza chiar un grafic al parcursului educativ al elevului ( 
progres/regres). Cred că este important să diminuăm evaluarea prin teste, care se folosește excesiv, cu 
evaluarea zilnică, vizând diferite aspecte implicate în învățare, din care motivația și interesul elevilor să 
aibă o pondere mare. Evaluarea să fie înțeleasă de către copii, ca parte din efortul depus pentru învățare și 
mai precis pentru învățarea continuă, nu pentru un calificativ sau un punctaj. 

 O altă metodă care poate fi folosită este autoevaluarea prin autocorectare.Se pot da difetite sarcini de 
lucru cum ar fi dictări ( cifre, litere, silabe, cuvinte, propoziții), iar la sfârșit se postează pe ecran rezolvarea 
model, elevul realizând o autocorectare a lucrării urmată de transmiterea către cadrul didactic prin diferite 
modalități și canale de comunicare ( foto, scanare). Prin această modalitate se îndeplinesc atât funcțiile de 
diagnostic, cât și cea de feed-back. 

 Tot la clasele mici putem aplica metoda proiectului, abordând o gamă variată de teme apreciate de 
copii precum: universul, viața animalelor, anotimpurile, poveștile preferate, figurile geomerice etc. Putem 
realiza o parte din sarcini în cadrul lecțiilor, iar unele aspecte din proiect să fie efectuate individual pentru 
a surprinde contribuția personală.  

 Sfera digitală ne oferă diferite instrumente de evaluare a cunoștințelor prin rezolvarea unor itemi ( 
mai puțin cei subiectivi care nu se pretează pentru clasa pregătitoare și clasa I) sub diverse forme de 
prezentare Google forms, Kahoot, Wordwall. Rezolvarea acestora implică, în majoritatea cazurilor, ajutorul 
părinților în desfășurarea propriu-zisă și încrederea că elevul rezolvă singur, de aceea nu sunt recomandate 
ca etalon pentru a măsura realizarea diferitelor competențe.Cu ajutorul lor se pot realiza diferite statistici 
cum ar fi : timpul de rezolvare, câți elevi au rezolvat corect un anumit item, unde întampina elevii dificultăți 
etc.  
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EVALUAREA... ȘI ÎN MEDIUL ONLINE 

 
ȘUTEU SABINA LAVINIA 

 
 Școala reprezintă un ansamblu de componente rațional organizate și interdependente care ne asigură 

funcționalitatea ei internă ca un tot unitar urmărind obiective precise. Componentele predominante care 
alcătuiesc acest sistem- structura, procesul, produsul. Procesul de învățământ întrupează exercitarea 
activităților esențiale predarea, învățarea, evaluarea. 

 Evaluarea este o componentă a tehnologiei didactice care presupune măsurarea și aprecierea. 
Evaluarea presupune întinderea activității evaluative de la verificare și aprecierea rezultatelor la evaluarea 
procesului, conceperea unor modalități mai eficace de integrare a actelor evaluative în activitățiile didactice, 
la perfecționarea procesului în etapa următoare. După modul de integrare în desfășurarea procesului 
didactic, evaluarea poate fi inițială, sumativă, continuă (formativă). Ca metode de verificare a rezultatelor 
școlare se pot aminti: observarea curentă a comportamentului elevului pe tot parcursul activitățiilor școlare, 
metodologia verificării orale, examinarea prin probă practică, testarea orală sau scrisă, autoevaluarea – care 
constituie un mijloc de formare a elevilor. Evaluarea trebuie sa stimuleze încrederea copilului în sine, 
acumularea de cunoștințe și înțelegerea lor, trebuie să sprijine și să informeze. Scopul evaluării este pentru 
învățător o modalitate de sprijini învățarea pentru fiecare elev pentru a ajunge la competențele dorite.  

 Preocuparea dascălilor în direcția perfecționării proceselor evaluative fac parte din eforturile vizând 
un obiectiv mai larg și anume creșterea continuă a eficienței activității didactice, evaluarea rezultatelor 
reprezentând o condiție necesară pentru realizarrea unui proces didactic reușit.  

 În timpurile în care trăim, procesul instructiv- educativ în mediul online ne-a luat pe mulți dintre noi, 
dascălii prin surprindere, nepregătiți pot să spun. Efortul de a face față provocărilor este destul de mare. Ca 
mulți dintre noi, am început documentarea singură, căutând programe, platforme, etc. Am stat ore întregi 
urmărind tutoriale, încercănd să caut cele mai bune tehnologii, instrumente potrivite și care se pretează 
pentru clasa mea. Câteva dintre ele ar fi: 

 Google Classroom: aici pot discuta cu elevii pe Meet video, chat; pot corecta activitățiile individuale 
și pot oferii feedback direct fiecărui elev, prin comentarii private. 

 Google Forms: - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, dar 
și pentru a crea teste scrise; permite dascălului 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. 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. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot – aplicație care permite dascălului să creeze teste, dar și elevului să creeze itemi pentru teste. 
 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 În contextele online, implicarea este esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune 

umană profundă și semnificativă. 
 Cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea trebuie să explorăm și să 

permitem și elevilor să facă același lucru. 
 Creativitatea pe care tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care profesori din diverse 

colțuri ale lumii vorbesc în mod constant și o fac într-un mod pozitiv. 
 

1441

https://classroom.google.com/u/0/
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD, SATU MARE 

PROF. SZABO ALINA MARIA 
 

  
 
 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 perioada nedeterminată. Învățământul on-line deschide 
posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate, reprezintă o formă de învățare la 
distanță. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am făcut cunoștință și am "îmblânzit" aplicații 
care faciliteazaă învățarea la distanță. Experiența actuală ne ajută să înțelegem 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. Creativitatea manifestată este uluitoare. Prin platformele și 
aplicațiile disponibile on-line drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, 
dar ceea ce trebuie sa vină întâi este modul în care tehnologia va îmbinătăți pedagogia folosită. Deci, 
pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

 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, Facebook, Whatapp sau Zoom, în care elevul să poată 
expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

Platformele reprezintă în această perioadă modalitatea prin care transmitem elevilor mesajul de 
normalitate și educație în orice condiții. 

O altă metodă utilizată 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. De regulă, profesorii expediau 
din timp elevilor rezumatul scris al lecției plus link-uri de pe YouTube. 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.  

– 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,  

– 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.. 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. 
-Platforma Adservio o folosim pentru fișele de lucru. Ne pune la dispoziție cadrul virtual în care 

putem comunica cu elevii sub forma propunerilor de teme sau proiecte 
 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea explorați și 

permiteți si elevilor să facă același lucru. 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. Rolul învățământului de la distanță, este nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și 
verificarea învățării 
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 Închei cu un citat: "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, 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 

 

SZASZ ANA 
 

 Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au 

fost atinse obiectivele unui program de instruire și 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. 

 Metode ale evaluării: 

• 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. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. 

Probele practice pot fi susținute tot prin comunicarea video-audio, în care se vede cum lucrează 

efectiv elevul. 

Observarea sistematică a comportamnetului- se poate observa comprtamentul copilului în mediul 

său și interacțiunea lui cu ceilalți prin intermediul unui ecran. 

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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INSTRUMENT PT EVALUAREA COMPETENȚELOR ... 
... DOBANDITE IN URMA UNEI UNITATI DE INVATARE ONLINE 

 

MIHAEL SZELLNER,  
LICEUL TEORETIC „ADAM MÜLLER GUTTENBRUNN” ARAD, FIZICA 

 

Instrumentul pentru evaluarea competențelor la finalul unei UI proiectate sau într-o secvență din 
unitate (test, grilă de observare, temă pentru acasă, enunțuri de autoevaluare etc.) este un auxiliar didactic 
deosebit de valoros, menit să ne ajute să apreciem gradul de asimilare a competenţelor vizate în demersul 
educaţional. Odată elaborat şi adaptat la formaţiunea de elevi, acesta poate fi aplicat la clasă – chiar şi 
online. După finalizarea evaluării, rezultatele pot fi dezbătute şi cu elevii, dar şi cu colegii din consiliul 
clasei. Testul oferă răspunsuri la întrebările: ce am vizat? ce rezultat am obținut? ce decid pe mai departe, 
pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? 

AUTOEVALUARE MECANICĂ Clasa a IX-a 
Principiile mecanicii clasice – conţinuturi şi competenţe 
Folosind o scală de la 1 la 5 (în care 1 – dezacord total, 5 – acord total), marcaţi acordul sau dezacordul 

vostru în legătură cu afirmaţiile de mai jos.  
Stilul de predare-învăţare utilizat la lecţii m-a determinat: 
1. să înţeleg mai bine fenomenele şi mărimile fizice despre care am discutat (vectori, forţe, acceleraţii, 

compunerea forţelor şi a efectelor acestora) 
1  
2  
3  
4  
5 
 
2. să explic altor persoane mărimile fizice deprinse la mecanică (forţă, gravitaţie, atracţia maselor, 

unităţile de măsură aferente) 
1  
2  
3  
4  
5 
 
3. să determin valoarea acceleraţiei gravitaţionale cu ajutorul unui pendul  
1  
2  
3  
4  
5 
 
4. să rezolv exerciţii şi probleme de mecanică – compunerea forţelor 
1  
2  
3  
4  
5 
 
5. să folosesc cunoştinţe dobândite la alte obiecte de studiu (educaţie tehnologică, TIC) 
1  
2  
3  
4  
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5 
6. să comunic mai bine cu colegii mei despre echipamentele pe care le putem folosi 
1  
2  
3 
4  
5 
 
7. să folosesc în siguranţă aparatele de măsură şi dispozitivele experimentale casnice  
1  
2  
3  
4  
5 
 
8. să explic familiei mele cum funcţionează gravitaţia şi cum se folosesc cunoştinţele în domeniul 

staticii la construcţii 
1  
2  
3  
4  
5 
 
Ce anume v-a plăcut cel mai mult în timpul orei? 
9. Întrebările pe care ni le-a pus profesorul 
1  
2  
3  
4  
5 
 
10. Răspunsurile pe care le-au dat elevii la întrebările profesorului 
1  
2  
3  
4  
5 
 
11. Întrebările pe care le-au pus colegii mei de la clasă profesorului 
1  
2  
3  
4  
5 
 
12. Lucrul în echipă  
1  
2  
3  
4  
5 
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Transferaţi răspunsurile marcate (numărul ales de la 1 la cinci) în dreptul numărului întrebării 
aferente, pe tabelul editabil din Drive în cloud (vezi link pe Classroom), în rândul aferent numelui 
dumneavoastră! 

 
După evaluare: 
Ce am vizat? Implicarea conştientă a elevilor în propriul lor parcurs de învăţare şi evaluare. Am pus 

accentul pe deprinderea competenţelor aferente (ce ştiu să facă) şi pe utilitatea acestora, odată ce şi le-au 
însuşit. 

Ce rezultat am obținut? Majoritatea covârşitoare a elevilor (din 29) au răspuns cu punctajele 4 şi 5 
la întrebările 1.-6. Iar la întrebările 7.-8. am avut numai 4 răspunsuri de punctaj 2 şi 3 (trei fete – mai reţinute 
– şi un băiat – mai timid cu încrederea în sine). 

Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? Cu fetele care în mod evident au 
reţineri faţă de experimente şi cu băiatul timid am să lucrez individual, cu metode de dezvoltare personală, 
pentru a le oferi asistenţă în redobândirea încrederii în sine şi astfel în deprinderea competenţelor de 
mecanică pe care le vizăm în această unitate de învăţare. Cu ceilalţi elevi ai clasei am să continui cu două 
lecţii de fixarea cunoştinţelor prin rezolvarea de probleme complexe şi apoi va urma un test de verificare a 
cunoştinţelor, după ce toţi elevii clasei vor fi aduşi la un nivel comparativ – în ceea ce priveşte atitudinea 
faţă de principii (altminteri sunt defavorizaţi cei patru cu probleme de atitudine faţă de subiect). 

Pentru alte unităţi de învăţare se pot elabora alte teste similare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

INTOCMIT DE : 
PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR ALINA SZEREPI 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMARUL 12, ZALAU 
 
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.  

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către copil. 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 copilului 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/student. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. 

Evaluarea…Poate fi chiar “fun”, dacă îți place ce faci. Învățarea nu e chiar treaba ta ca educator. Ai 
un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe copilul… 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. 

Am cautat, pe parcursul desfasurarii activitatilor online modalități de integrare a tehnologiei prin 
intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare si am selectat pentru actvitatile online cu grupa 
mea de prescolari: 

•  Google Classroom: aici am putut discuta cu copiii prin– Meet video chat; am reusit sa corectez 
temele și sa ofer feedback direct fiecărui copil. 

• 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. Am creeeat 
pe aceasta aplicatie jocuri de evaluare a cunostintelor pe baza temelor studiate ( “Unde locuiesc animalele?” 
– animale domestice, salbatice si polare; “Pe unde circula?”- mijloace de transport terestre, aeriene si 
maritime, etc), reusind astfel sa realizez evaluarea prin joc, fara a constrange copilul.  

Ca instrumente de evaluare, am incercat sa utilizez probele orale, prin activitati de tip meet, dar fiind 
vorba de copii din invatamantul prescolar, am intampinat dificultati pe baza particularitatilor lor bio-psihice 
la aceasta varsta. (anxietate de a raspunde din fata deviceului) 

Am utilizat cu succes probele practice, copii lucrand cu placere diversele teme si activitati, cate le-
au fost propuse (activitati de constructii, acttivitati practice, plastic, etc.)  

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 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. 

 

1448

https://classroom.google.com/u/0/


 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN ÎNVAȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

 PROF. TACHE ANETA  
 

 Evaluarea este o parte importantă a procesului de învățământ, alături de predare si învățare și oferă 

informații despre calitatea si funcționalitatea acestora. Astfel, cele trei componente ale procesului de 

învățământ sunt foarte strâns legate între ele, fiind văzute ca un tot unitar. Importanța evaluării este foarte 

mare, deoarece evaluând elevii, se evaluează implicit profesorii, calitatea actului educational, a instituției 

de învățământ, a sistemului educațional, în general.  

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 elevului, 

referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Dar ce facem când predarea și evaluarea se fac on-line? Iata exemple de platforme educaționale online 

și aplicații ce vin in ajutorul dascălilor: 

Google Classroom  

Cu Classroom profesorii pot să-și eficientizeze timpul, să-și organizeze cursurile, precum și să 

comunice mai ușor cu studenții.Acesta 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 studenții. Cu aplicația Classroom studenții pot să-și organizeze temele în Google Drive, să le finalizeze, 

să le predea, precum și să comunice direct cu profesorii și cu colegii. 

Aplicația Classroom funcționează cu Documente Google, Drive și Gmail. Astfel, profesorii pot să 

creeze și să strângă teme, fără ca acestea să fie pe hârtie. De asemenea, pot să vadă cine și-a terminat tema, 

precum și să ofere feedback direct și în timp real fiecărui student. 

Aplicaţia Zoom este una dintre cele mai utilizate pentru comunicarea în timp real. În varianta gratuită 

permite organizarea orelor cu până la 500 de participanţi. Profesorii şi elevii au posibilitatea de a 

interacţiona în timp real, în mod video şi permite şi crearea unei table virtuale interactive. Este disponibilă 

atât pentru computer, cât şi pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android sau iOS. Aplicația 

Zoom poate fi utilizata pentru evaluarea orala. 
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“EVALUAREA ACTIVITAȚII DE ATELIER” 

 

PROF. DIANA ROZALIA TAICUȚU 

LICEUL DE ARTA “ GH. TATTARESCU” FOCȘANI, VRANCEA 
 

 Activitatea educativă s-a mutat online, așa cum era de așteptat. Am fi putut spune ca totul ne-a luat 

prin surprindere pe mulți dintre noi, cadre didactice, elevi, părinți. Nu este așa. Psihologic vorbind, semnale 

au existat și s-au promovat la nivel media /social. Oricât de inconfortabil se dovedește a fi pentru 

participanții la actul educativ activitatea trebuie sa continue. Adaptăm totul prin diferite metode la noile 

prevederi și luăm act de schimbare.Fără nici un fel de formare, fără foarte multe indicații ne-am descurcat 

după posibilități ciulind urechile către „bunele practici” propuse de colegi și expuse de aceștia prin consiliile 

profesorale oganizate online sau pe grupurile de lucru de pe Facebook. E indicat să urmarești foarte atent 

sectoarele informative destinate “învățământului” și mai ales daca site-ul pentru formarea profesională a 

devenit inactiv din diferite motive să te reprofilezi către alte surse de formare. 

 Cum facem totuși evaluarea? Exista câteva variante aplicabile în funcție de implicare și deschidere 

la nou!Astfel o varianta este evaluarea sumativa. Pe parcursul mai multor întâlniri punctajul obținut în urma 

feedbackului oferit la ore, atingerea tuturor obiectivelor stabilite de profesor în expunerile zilnice, aportul 

personal în animarea orei, rezolvarea sarcinilor de lucru expuse online, propunerea de noi abordări ale 

lecției pot reprezenta itemi de evaluare. În cadrul atelierului de specialitate evaluarea are o latură afectivă 

datorită specificului materiei. Evaluarea diferențiata se face prin explicarea itemilor evaluativi și prin 

detalierea comparativă a obiectivelor atinse. Criteriile stabilite în vederea atingerii performanței sunt 

cunoscute în prealabil și sunt reluate după caz pentru o mai mare transparența. Aprecierea corectă a 

rezultatelor activității de atelier în activitatea online se va reflecta în activitățile viitoare. Astfel, fotografiile 

lucrarilor trebuie sa surprinda toate etapele de lucru. Dezavantajul programului de învățare online este 

susținut de permanenta senzație de libertate, lipsa unei supravegheri directe și autorizate, confuzia creeată 

de lipsa atenției profesorilor . Toate acestea și lipsa unei motivații creează derapaje. 

Temele, proiectele, materialele informative se pot accesa lejer în orice moment al zilei. Școala este 

temelia educației și oricât de online se va desfășura ea, este important ca elevul să rămână conectat.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TALPOȘI JENICA  

GRĂDINIȚA CU P.P. TUDOR VLADIMIRESCU, CRAIOVA, DOLJ  
 
De-a lungul timpului, în teoria, 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 educator 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. 
 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 copiilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

 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 copii – 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 

preșcolar și primar. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care copiii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Ei 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 copiilor să facă același lucru. 

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

 
PROF. TAMAȘ PAULA LENUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 IP, JUD SALAJ 
 
Cursul la care am participat s-a numit ”Early School Living”. Scopul acestui curs a fost să ne ajute să 

ne dezvoltăm competențele profesionale pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar. 
Obiectivele acestui curs au fost învățarea unor metode și tehnici de învățare activă. Una dintre aceste 

metode de predare s-a numit Task Based Learning (activități de învățare bazate pe sarcini). 
În cadrul predării bazate pe sarcini, centrul procesului de învățare se focusează pe elev, permițându-

i astfel, să realizeze că poate să caute singur răspunsul la întrebările puse de dascăl. De exemplu, se pune 
întrebarea: unde credeți voi că este mai frig? -La Polul Nord sau la Polul Sud? Practic lecția este o discuție 
care duce la exprimarea opiniilor a doi sau trei elevi pe această temă. Unii vor răspunde ca la Polul Nord 
este mai frig, pe când alții vor afirma că la Polul Sud este mai frig. Dascălul va pune elevii, să motiveze 
răspunsul dat. Aceasta este prima etapă din lecție. A doua etapă ar fi: discutarea întrebărilor relevante. Se 
pot organiza câteva grupuri care să dezbată următoarele afirmații sub formă de răspuns Adevarat sau Fals. 

1. În Antarctica nu există niciun pământ- doar un capac de gheață; 
2. Regiunile polare obțin foarte mult soare în comparație cu alte latitudini; 
3. Gheața are o grosime de cîțiva metri în mijlocul Oceanului Arctic; 
4. Apa păstrează căldura soarelui mai bine decât uscatul; 
5. Antarctica este de departe cea mai înaltă dintre continente, ridicându-se la mai mult de două mii 

de metri deasupra nivelului mării; 
Dascălul se asigură, în prealabil, dacă toți elevii au înțeles întrebările și-i lasă, să rezolve sarcinile în 

grup de câte 2, 3. Pentru a menține interesul pentru discuția următoare, profesorul nu dă răspunsurile corecte 
elevilor. Ascultă ce au de spus elevii fără să confirme sau să infirme ceea ce spun. Li se cere elevilor să ia 
o decizie. Se poate desemna un purtător de cuvânt al grupului, care să transmită decizia luată .  

Depinde de profesor cum organizează grupurile, astfel încât, să existe un echilibru între grupuri. În 
fiecare grup, să existe un bun orator, un lider, un secretar, eventual, care notează răspunsurile etc. Important 
este ca grupurile să comunice opiniile proprii. Vor fi implicați în discuții și vor încerca din răsputeri. să își 
facă auzite opiniile. Situația comunicativă se desfășoară spontan și este cu scop informal, astfel, dascălul, 
nu intervine dacă de exemplu, intervin și exprimări greșite din punct de vedere gramatical. 

O altă etapă a lecției este ”Pregătirea”. Li se cere elevilor să se încadreze în timpul alocat. Astfel, 
fiecare reprezentant al grupului, va vorbi în fața clasei, despre ce cred ei că este adevarat sau fals în întrebări, 
cu argumente solide. Acum dascălul poate interveni ca exprimarea, să fie corectă din punct de vedere 
gramatical.  

Etapa următoare este așa numitul ”Raport”. Acum elevii trebuie să motiveze de ce au luat această 
decizie, dacă a fost o decizie unanimă etc.  

Urmează o altă etapă ”Luare deciziei”, în care elevii vor da răspunsul final la întrebare. Profesorul 
poate întreba 1-2 elevi dacă și-au schimbat decizia, în urma răspunsurilor celorlalți. 

Urmează ”Citirea”, în acest moment profesorul citește lecția, pe care, trebuie, s-o predea, unde elevii 
află răspunsurile la întrebările de la începutul lecției. Astfel, ei află din text că ambii poli sunt foare reci, 
deoarece primesc puțină căldură de la soare. Acesta nu răsare niciodată la mai mult de 23, 5 grade deasupra 
orizontului și timp de șase luni pe an la poli este întuneric. De asemenea, cea mai mare parte a luminii 
solare este reflectată de suprafața albă, srălucitoare. Așadar, la ambii Poli este frig, dar la Polul Sud este 
mult mai rece decât la Polul Nord, deoarece este așezat deasupra unei falii de gheață foarte groasă. Partea 
de sus a stratului de gheață se află la peste 3000 de metri deasupra nivelului mării, astfel încât Antarctica 
este cel mai înalt continent de pe Terra. În comparație, Polul Nord este așezat în mijlocul Oceanului Arctic, 
unde suprafața gheții se află la doar un metru deasupra mării. Apa păstrează mai multă căldură decât uscatul, 
astfel încât Oceanul Arctic face Polul Nord mai puțin rece iarna și mai cald vara.  
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Rezolvarea corectă a testului. 
1.  Fals. Există pământ în Antarctica. De aceea marile puteri mondiale au fost în competiție pentru a 

stabili drepturile asupra zăcămintelor minerale din zonă. 
2. Adevărat.La poli soarele strălucește doar 6 luni pe an. 
3. Fals, Capacul de gheață este foarte subțire. De fapt, au apărut recent în presă că o mare parte din 

gheață dispare cu totul(topirea ghețarilor). 
4. Adevărat.Apa păstrează mai bine căldura decât uscatul. Și la noi, apa mării este la început rece și 

apoi se încălzește treptat până la mijlocul verii. 
5. Adevărat. În medie este cel mai înalt continent, Altitudinea cea mai mare o găsim în Himalaya, 

dar în medie este cel mai înalt continent.  
 În concluzie, învățarea bazată pe sarcini de lucru, pune elevul să se confrunte cu problemele pe care 

trebuie să le rezolve. Învățarea nu reprezință un scop în sine, ci are un rezultat util și semnificativ. Elevii 
învață explorând metode de rezolvare a unei probleme, stabilindu-și lor și profesorilor sarcinile care deschid 
calea către soluția problemei. Învățarea bazată pe sarcini de lucru urmează un model care poate fi descris 
în termeni generali. Dacă profesorii respectă un algoritm prestabilit, potențialul de învățare prin practică, 
adică, învățarea activă, se va dezvolta aproape de la sine. 

 Etapele învățării pe bază de sarcini de lucru sunt: 
 
1.Elevii se confruntă cu o sarcină, care trebuie rezolvată (prezentată de profesor, sau de manual). 
2.Elevii își planifică acțiunile. 
3. Elevii pun în aplicare planul de acțiune. 
4. Elevii reflectează asupra procesului lor de învățare și își prezintă rezultatele. 
 Este important ca elevii să experimenteze principiile învățării bazate pe sarcini de lucru în mod 

frecvent, în diferite contexte. O bună sarcină de lucru, care ridică multe probleme, care trebuie rezolvate, 
este cel mai bun mijloc de a crea un mediu activ și interesant de învățare. 
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3. Petra Vallin, Activ and cooperative Teaching, ITC Internațional Praga, 2019 
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HOW TO ASSESS STUDENT LEARNING ONLINE 

 
PROF. TAMISI MIRELA, TG. JIU 

 
Student assessment has changed a lot in recent years. Though there’s something to be said for old-

fashioned paper and pencil methods, new technologies are evolving daily to assist teachers with this task, 
not to mention the today’s need of technology due to the pandamic. 

Here are several different ways to assess student learning using technology, methods of online 
assessment that are sure to support training, engage your audience, and provide teachers with insight into 
their students’ learning process. 

To start with, assessment is 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. They are meant to 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 teachers 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. 

Here are some common assessment methods to support student learning. 
Online Quizzes are a traditional assessment tool. 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. They can be 
easily created using an eLearning authoring toolkit such as iSpring Suite or Google Forms. 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. 

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. To create an open-ended assessments teachers can also use iSpring Suite. Unlike 
many other questions types, they cannot be auto-scored in online courses, so instructors will have to take 
the time to review them one by one. 

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. You can incorporate both images and text in a drag-and-drop 
activity, giving it a real-world feel that is both challenging and engaging. There are applications which 
provide a drag-and-drop template that allows you to move text boxes, images, and shapes to a specific 
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place on the page. To create an assessment, you need to upload the images into a question template and 
then simply identify the drop target.  

For teenagers, teachers can incorporate a video conference within the online teaching to give learning 
a more personal touch. During brief online interviews, students can demonstrate their proficiency in 
language, music, nursing, and other courses, for example, where mastery of specific skills is an important 
requirement. Sometimes it may be beneficial to conduct group interviews – for team project reports, for 
example. Interviews can also include a mentoring component enabling students to get immediate feedback 
from instructors and help them feel more responsible about their studies.  

A dialog simulation is a way to train learners for real-life conversations with customers, colleagues, 
and others. For example, with dialog simulations, you can help your students master sales and customer 
service skills or test how well they are prepared for a job interview. These activities can also be a good 
learning support tool for experienced workers who want to refresh skills they haven’t used in a while. 

Online Polls allow you to capture feedback directly from your audience about their learning 
experience. 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.  

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. Quizlet 
and Kahoot are two popular applications that teachers can use to create fast-paced interactive learning games.  

Peer Evaluation and Review 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. 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. 

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.  

To conclude, 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. There are many software tools that allow you to generate 
engaging tasks. Choose your way to assess student learning and a related tool to align your needs and the results 
you want to achieve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAPHY: 
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*https://www.ispringsolutions.com/blog/8-ways-to-assess-online-student-learning 
*https://teaching.cornell.edu/resource/assessing-student-learning-online  
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CUM POATE TEHNOLOGIA DIGITALA SA IMBUNATAȚEASCA 

EVALUAREA? 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR TANASE ANICA-MARIA,  
LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE”, GALAȚI 

 
Evaluarea joacă un rol cheie în procesul de învățare: ne permite să evaluăm performanța și progresul 

elevilor. Evaluarea formativă se referă la evaluarea care are loc în timpul procesului de învățare (o unitate 
de învățare, cum ar fi o sarcină sau un curs întreg), permițându-ne să abordăm luptele elevilor și permitând 
elevilor să reflecteze asupra învățării lor. Evaluarea sumativă are loc la sfârșitul unității de învățare: scopul 
său este de a evalua întregul proces de învățare și este adesea folosit pentru a determina nota unui elev într-
un curs. Acum ne vom concentra pe evaluarea formativă, chiar dacă unele dintre instrumentele digitale pe 
care le vom explora pot fi folosite și pentru evaluarea formativă. 

Tehnologia digitală poate face evaluarea formativă mai ușoară pentru profesori, precum și creșterea 
impactului și efectului pe care îl are asupra elevilor și învățării acestora. Cu ajutorul instrumentelor digitale, 
acum suntem capabili să urmărim sarcinile și studenții pe măsură ce se dezvoltă, să intervenim într-un mod 
mai oportun și să oferim feedback în moduri mai constructive și mai semnificative. 

De exemplu, să luăm o formă clasică de evaluare: portofoliile elevilor. Acestea sunt o compilație a 
muncii unui elev într-o anumită unitate de învățare: rezultatele sarcinilor, evaluările procesului, materialele 
utilizate și așa mai departe. În mod tradițional, portofoliile sunt foldere, dar tehnologia le-a permis 
portofoliilor să ia multe forme diferite! Instrumentele digitale precum Google Sites ne permit să structurăm 
portofoliile studenților pentru a respecta o anumită structură sau cerințe. Aceste instrumente ne permit, de 
asemenea, să accesăm munca elevilor înainte de finalizare, permițându-ne să oferim feedback cu privire la 
procesul pe care îl urmează și să oferim asistență adecvată atunci când este necesar. 

Un alt instrument bun pentru evaluarea formativă sunt chestionarele digitale. Testele sunt 
instrumente excelente pentru evaluare, deoarece deseori nu creează aceeași presiune ca testele și pot fi 
folosite oricând în timpul procesului de învățare. Putem crea mai multe teste scurte în timpul unui curs sau 
domeniu de învățare, pentru ca elevii să pună în practică ceea ce au învățat și pentru ca profesorii să verifice 
progresul în învățare. 

Pe scurt, tehnologiile digitale ne permit să urmărim activitatea studenților noștri pe măsură ce își 
dezvoltă proiectele și sarcinile sau pe măsură ce practică ceea ce au studiat. Acest lucru ne permite să oferim 
feedback precis și în timp util și să le sprijinim în timpul procesului. Mai mult, utilizarea instrumentelor 
digitale în acest context le permite elevilor să își dezvolte în continuare propria competență digitală și să 
devină mai conștienți de învățarea lor. Un alt avantaj al instrumentelor digitale este că acestea oferă 
posibilitatea de a gamifica procesul de învățare și de a-l face mai distractiv! Acest lucru va elimina puțin 
stresul elevilor dumneavoastră, care vor putea să se bucure mai bine și să se concentreze asupra a ceea ce 
dezvoltă. Nu în ultimul rând, tehnologiile digitale ne permit să realizăm evaluări în scenarii de învățare 
mixte și la distanță. 

Autoevaluarea este o parte importantă a procesului de învățare al elevilor. Autoevaluarea le permite 
elevilor să își asume propriile învățări și să-și înțeleagă mai bine progresul și dezvoltarea. Aceasta face 
parte din competența „a învăța să înveți”. 

Prin autoevaluare înțelegem o evaluare pe care elevii o completează cu privire la propriul lor progres. 
Puteți combina autoevaluarea cu întâlniri individuale cu elevii pentru a discuta rezultatele lor. Pentru sarcini 
lungi sau pentru evaluarea subiectelor pe tot parcursul anului, o modalitate de utilizare a acestei metode de 
evaluare este de a cere elevilor să completeze același formular la începutul, la mijlocul și la sfârșitul 
procesului de învățare. În acest fel, în calitate de profesor, le puteți analiza progresul, le puteți determina 
notele mai exact și le puteți permite să reflecteze asupra învățării lor. 

Portofoliile sunt un instrument excelent de evaluare pentru acoperirea diferitelor aspecte ale unui 
subiect sau pentru evaluarea unei sarcini lungi, cum ar fi un proiect de cercetare. În plus, pregătirea unui 
portofoliu îi ajută pe elevi să dezvolte competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, cum ar fi 
alfabetizarea, comunicarea și abilitățile antreprenoriale! 
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Utilizarea portofoliilor digitale sau a e-portofoliilor este o modalitate excelentă de a evalua atât 
munca elevilor, cât și progresul acestora. Elevii le pot folosi pentru a salva și structura materialul, conținutul 
și sarcinile, dar și pentru a-și prezenta munca într-un mod atrăgător. Lăsați elevii să-și prezinte portofoliile 
digitale poate fi un mod plăcut de a încheia o perioadă de învățare sau un subiect. 

Un test este o modalitate rapidă de a colecta date despre progresul elevilor, înainte, în timpul și după 
o anumită perioadă. Folosirea unui test este o modalitate distractivă și inteligentă de a verifica cunoștințele 
unui elev și de a le spori motivația! De asemenea, îi puteți încuraja să își creeze propriile teste unul pentru 
celălalt. 

Testele oferă multe opțiuni diferite. De exemplu, ai putea atribui puncte fiecărei întrebări, iar la finalul 
testului, elevul sau grupul de elevi cu cele mai mari puncte ar fi recompensat. O altă idee pentru 
implementarea testelor în clasă este de a crea teste scurte, săptămânale, care nu sunt luate în considerare 
pentru notele elevilor, dar care le permit să își verifice cunoștințele și progresul. 

Multe dintre aceste teste digitale au un sistem de feedback integrat, dar amintiți-vă că, în calitate de 
profesor, vă cunoașteți elevii cel mai bine și știți cum doriți să-i motivați. 

Kahoot! este un instrument digital pentru crearea de teste distractive, pe care elevii le pot completa 
folosind propriile dispozitive. Dacă doriți puteți să integrați un joc Kahoot în Google Classroom sau 
Microsoft Teams.  

Iată câteva alte instrumente digitale pe care le puteți utiliza pentru a vă crea propriile teste: 
Quizizz: creați și partajați un test sau căutați un test pre-făcut în multe subiecte diferite. 
Formulare Google: nu numai că puteți utiliza Formulare Google ca instrument de autoevaluare, ci îl 

utilizați și pentru teste.  
Utilizarea acestor instrumente are atât avantaje, cât și dezavantaje. Este important să reflectăm atât 

pentru a înțelege ce formă de evaluare și ce instrument este cel mai bine de utilizat, cât și dacă tehnologia 
poate îmbunătăți procesul de evaluare ... sau îl poate împiedica! 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE LA 

ORELE DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

PROF. TANASE ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IEREMIA IRIMESCU” BRUSTURI 

 
 În contextul desfășurării activităților didactice exclusiv online, disciplina Educație fizică și sport se 

confruntă cu restructurări semnificative din mai multe puncte de vedere: al conținuturilor prevăzute de 
programele școlare, al proiectării didactice, al organizării și desfășurării efective a procesului de 
învățământ.  

 Prin urmare, reperele metodologice își propun două obiective majore: 
 - asigurarea continuității procesului de instruire la disciplina Educație fizică și sport, pe baza 

prevederilor programelor școlare și a achizițiilor elevilor din anul școlar precedent;  
- crearea unui context curricular adaptat noilor condiții de organizare a învățământului, astfel încât 

disciplina Educație fizică și sport să răspundă cerințelor desfășurării procesului de predare-învățare în 
sistem online, în anul școlar 2020 – 2021.  

 Asemenea tuturor disciplinelor din trunchiul comun, la Educație fizică și sport se promovează 
centrarea pe elev și pe particularitățile acestuia. Ca urmare, competența elevului abordată din perspectiva 
celor trei componente ale acesteia: cunoștințe, abilități (aptitudini, capacități, deprinderi) și atitudini, va 
reprezenta polul de interes al profesorului. 

 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. Ca urmare, predarea dobândește note specifice, având în vedere faptul că această disciplină are 
un puternic caracter practic-aplicativ pe care trebuie să îl mențină chiar și în condițiile învățământului 
online.  

 Respectarea prevederilor programelor școlare înseamnă asigurarea unui anumit nivel de solicitare 
fizică al elevilor. În acest fel este compensat și efortul intelectual intens la care elevii sunt supuși, dar și 
prevenirea instalării deficiențelor fizice consecutive utilizării prelungite a mijloacelor tehnologice în 
activitatea de învățare.  

 A evalua (fr. évaluer) înseamnă a aprecia, a preţui, a stabili valoarea, (preţul, numărul). Evaluarea în 
educaţia fizică şcolară este un instrument prin care se realizează măsurarea şi aprecierea calităţii procesului 
de educaţie fizică. Evaluarea reprezintă, în principal, acţiunea de recoltare, prelucrare şi interpretare a 
rezultatelor obţinute la un test (probă), în scopul de a lua cele mai bune decizii. 

 În practică, se întâlnesc mai multe tipuri de evaluare: evaluarea iniţială sau diagnostică, evaluarea 
formativă şi evaluarea sumativă. 

 Ce evaluăm în educaţia fizică şcolară ?  
- starea de creştere şi dezvoltare fizică;  
- capacitatea motrică ;  
- nivelul de însuşire a deprinderilor şi priceperilor motrice;  
- nivelul cunoştinţelor teoretice. 
 Principalele criterii de evaluare în educaţia fizică şcolară:  
- criteriul performanţei motrice, rezultatul la probele de control; 
 - criteriul progresului realizat de subiect;  
- criteriul aprecierii nivelului de însuşire a programei (cantitatea şi calitatea cunoştinţelor însuşite); 
- criteriul de generalizare (aplicare în practică) a cunoştinţelor dobândite; 
 - capacitatea de practicare independentă a exerciţiilor fizice;  
 - atitudinea elevului faţă de educaţia fizică (frecvenţa la ore, participarea la activităţile online, etc.); 
 - nivelul cunoştinţelor teoretice însuşite de elev. 
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Exemplu de probă de evaluare online pentru dezvoltarea forţei la clasa a VII-a 
 
1. Enumeră formele de manifestare a forţei . (1 puncte) 
2. Ce exerciţii cunoşti pentru dezvoltarea forţei musculaturii membrelor superioare, abdomenului, 

spatelui şi membrelor inferioare? (4 puncte) 
3. Execută câte un exerciţiu pentru fiecare grupă musculară timp de 30 de secunde şi notează numărul 

de execuţii. ( 4 puncte) 
 
Notă: se acordă un punct din oficiu 
 Total: 10 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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Educaţie fizică şi sport pentru anul sşcolar 2020-2021, Editura Didactică şi Pedagogică S.A., Bucureşti; 

2. Ministerul Educaţiei Naţionale, (2017), Programa şcolară pentru disciplina Educaţie fizică şi 
sport, Bucureşti. 
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EVALUAREA ÎN SISTEM ON-LINE 

 
PROF. TANASE MARIA-ESTELA 

GRADINIȚA CU P. P. OSTROVENI 2 
RM. VALCEA 

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

formative, 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. 

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 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. 
 Știm că scopul evaluării 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. 
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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. 

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. 
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 ONLINE-EDIȚIA 2020 

 
 PROFESOR- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: TĂNASE NADIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORBEASCA (LĂCENI) 
 JUDEȚUL: TELEORMAN 

 
 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.  

 Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev.  
 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.  

 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 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. 

 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 
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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. 
 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. 

 Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 
multe cicluri de examinare. În istoria evaluărilor mele online, 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. 

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 experimentat și experimentez învățarea online, 

singura modalitate de învățare existentă la momentul actual. De luni încoace, am performat ore întregi, prin 
accesarea platformei G SUITE FOR EDUCATION.  

 De asemenea, 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 obosită decât dacă 
aș fi fost în sala de curs. Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles? Îți lipsește interacțiunea directă? 
… 

 Trebuie menționată și platforma Zoom 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, 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: 
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 nicio 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. 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 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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 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. 

  
 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. 
 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 mai 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1464

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/


 
 
 
 
 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,  
• https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatel

e_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 

1465

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


 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. TEODORA TANASE 

ȘCOALA GIMNAZIALA POPLACA – JUD. SIBIU 
 
 Evaluarea este un proces, nu un produs, care nu se rezumă la notarea elevilor, ci vizează 

curriculumul și sistemul de învățământ în ansamblu. De asemenea, ea implică emiterea unor judecăți de 
valoare pe baza cărora se pot adopta anumite decizii menite să optimizeze activitățile din domeniul supus 
evaluării. 

 Actul complex al evaluării are la bază trei operații: măsurarea, aprecierea și adoptarea deciziilor. 
Masurarea rezultatelor școlare reprezintă operația de evaluare care asigură consemnarea ,,unor 
caracteristici observabile” exprimate în termeni cantitativi (scor, cifre statistici etc.) (De Landsheere, 
Gilbert, 1975). Obiectivitatea operației de măsurare este conferită de instrumentele speciale de evaluare 
folosite (chestionare, probe standardizate etc.)  

Aprecierea presupune ,,emiterea unei judecăți de valoare asupra rezultatului unei măsurători, 
acordându-i o semnificație pe baza unui criteriu sau a unei scări de valori”. (Radu, I., 1996, 127). Trei tipuri 
de judecăți valorice trebuie respectate de evaluator, și anume:  

 a) „cântărirea” rezultatelor consemnate în funcție de achizițiile obținute de elev sau de situația 
grupului de elevi al clasei în raport cu alte clase;  

 b) diagnosticarea rezultatelor consemnate în funcție de calitatea pedagogică atinsă;  
 c) prognosticarea evoluțiilor în funcție de interpretarea rezultatelor măsurate, care vizează anticiparea 

succesului viitor. Decizia exprimă concluziile desprinse din interpretarea datelor evaluării rezultatelor. Are 
valoare de prognoză prin măsurile luate pentru înlăturarea factorilor care generează un nivel scăzut al 
rezultatelor școlare. 

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Printre avantajele utilizării calculatorului în procesul de evaluare, T.D. Chicioreanu enumeră: 

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. Evaluarea asistată de calculator asigură corectarea 
imediată a răspunsurilor de către elev, dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin.  

Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite profesorului 
o analiză rapidă și corectă a rezultatelor.  

Întocmirea diagnozei. Centralizând rezultatele obținute de elevi într-o bază de date, dispunem de 
informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluării. Elevii își expun în mod 
independent cunoștințele.  

Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de gradul extins de conectivitate la 
Internet a școlilor și a cadrelor didactice. 

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:  
 1) 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.  
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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 
 2) 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 . 
 3) 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. 
 4) 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. 
 5)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. 
 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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ȚARANU AUREL COSMIN 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ ACAD. M .VOICULESCU” GIURGIU 
 
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. 

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. 

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 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 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.  
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EVALUAREA ONLINE 

 
TARȚA FLOAREA-DORINA 

LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea reprezintă cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unei activități și cât de 

eficiente au fost metodele și mijloacele aplicate. E important ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei 
formative, astfel încât să susțină preocuparea copiilor pentru studiu, să le stârnească dorința de a învăța, de 
a se autodepăși. 

Noi, dascălii, avem o misiune foarte importantă, de a pregăti elevii pentru autonomie, autoeducație și 
autoevaluare. În condițiile învățământului actual, se impune o manieră nouă de abordare a evaluării. 
Învățătorul trebuie să se adapteze cât mai repede la tot ce este nou, la condițiile neprevăzute care apar, să 
stăpânească toate metodele și instrumentele de evaluare și să le aplice eficient, punând în valoare aspectul 
creativității și vizând ca rezultat final formarea unor abilități, atitudini, competențe, priceperi și deprinderi, 
necesare elevului pentru integrarea lui socială. 

Evaluarea online oferă atât profesorului, cât și elevului, posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situației existente, în ce privește potențialul de învățare al elevilor, lacunele care trebuie completate 
și remediate, dar și formularea cerințelor viitoare. Prin evaluare determinăm cunoștințele și capacitățile care 
reprezintă premise ale asimilării noilor conținuturi și formarea unor competențe noi. 

Tehnologia informatică a pătruns din ce în ce mai mult în predarea tuturor disciplinelor, iar 
dezvoltarea Internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, prin apariția unor platforme online, 
care vin în ajutorul profesorilor, dar și elevilor. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării, care răspunde eficient situațiilor actuale. Provocarea 
pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca un documentWord și să folosească noile 
tehnologii pentru a le dezvolta elevilor autonomia în învățare. 

Platformele și aplicațiile care sunt disponibile online oferă deschidere pentru diferite tehnologii utile 
în predare și evaluare, dar și posibilitatea perfecționării modului de a aborda lecțiile.  

De exemplu, Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a oferi 
feedback, pentru a trimite confirmări de participare la anumite evenimente, dar și pentru a crea teste scrise. 
Pot fi incluse imagini, video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev, dar și alte resurse.  

Una dintre cele mai frecvent folosite metode de evaluare este reprezentată de testele tip 
chestionar(Quiz) din Google Forms Acestea pot presupune răspunsuri de tip Da/Nu, adevărat sau fals sau 
selectarea uneia sau a mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de texte, de 
imagini, sau răspunsuri deschise. Prin acest tip de teste evaluarea online poate fi aplicată la toate 
disciplinele, este obiectivă și solicită o atenție sporită în ce privește alegerile sau completările corecte, din 
partea elevilor. Măiestria profesorilor în acest caz constă în a crea distractori cât mai buni(răspunsuri greșite, 
care rezultă dintr-un proces de gândire greșită, întâlnită frecvent la elevi). De asemenea se pot introduce 
unele explicații pentru răspunsul greșit, elevul având acces la ele imediat după finalizarea testului. 

De asemenea, acest tip de teste sunt ușor de automatizat și de procesat. Astfel trebuie parcurși 
următorii pași: crearea testului-formularea întrebărilor și a răspunsurilor, încărcarea testului pe platformă, 
accesarea testului de către elevi, susținerea testului, vizualizarea punctajului și a greșelilor, memorarea 
punctajelor pe server. 

Unele platforme(Microsoft Teams și nu numai)oferă corectare automată, la finalul testului, elevii 
primind rezultatele, putând vedea pe loc ce au greșit, iar profesorii beneficiind de o listă cu rezultatele 
elevilor, acestea fiind memorate și păstrate pe platformă.Se pot genera analize, prin care să se urmărească 
evoluția elevului. 

În concluzie, consider că cel mai important lucru este să explorăm mediul online și să alegem cele 
mai eficiente metode și instrumente pentru îmbunătățirea actului de predare și evaluare. 
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 METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ONLINE 
 

 PROFESOR TATU AURORA CLAUDIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” PLOIEȘTI 

 
 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. 
 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 uimitoare. 

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

 Cel mai des folosite pentru evaluarea online 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 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 de evaluarte 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. 

 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? În aceste momente grele o facem pentru continuitate și cu 
un scop. 
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* Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9  
* Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 
* Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1  

1471



 
EVALUAREA ON-LINE O NOUA PROVOCARE 

 
PROF. OANA ANDREA TECU 

PALATUL COPIILOR TIMISOARA 
 
Pȋnă la declanşarea pandemiei şi impunerea/trecerea la ȋnvăţământul on line puţine cadre didactice 

știau despre această modaliate de predare şi evaluare dar şi mai puţine au experimentat-o și aplicat-o. 
Auzisem de multa multa vreme, chiar am vazut reportaje despre invăţământul prin radio ȋn ţări 

ȋndepărtate și cu suprafeţe uriașe, ca America de Nord sau Australia, fireşte asta cu mult mult ȋnainte de 
apariţia computerelor. Acolo copii aflaţi la distanţe prea mari de scoală ascultau la radio orele ţinute ȋn 
clasă, astfel an după an ajungeau să absolve niveluri de invăţământ. Probabil ca ulterior au ajuns la predarea 
on line cu mult, ȋnaintea noastră. 

Mai recent am aflat de posibilitatea Home scholing, te poţi instrui singur, pe baza unei altfel de 
programe/curriculum și la noi ȋn ţară, elevii find de fapt ȋnmatriculaţi la o instituţie școlară care are și 
această formă de educaţie dar acestea sunt din afara României. La terminarea unui an de studiu elevul 
trebuie să se prezinte la o evaluare faţă în faţă cu profesorii chiar dacă pe parcursul anului a rezolvat ȋn 
sistem on-line o mulţime de „teme”, astfel că, la final susţin tot nişte evaluări ȋn sistem clasic, examen scris 
şi oral. 

De la debutul acestui an școlar și după primele săpămâni de școală ȋn sistem hibrid – când perspectiva 
„exclusiv on line” devenea inevitabilă, au fost transmise corpului profesoral și elevilor tot felul de 
informaţii, iniţial „ştiri pe surse” care apoi se transformau ȋn reglementări şi ordin de ministru cu privire la 
modalităţile de desfăşurare a orelor de predare-invăţare.  

Cât despre evaluare - ȋncă se discută! Am inceput de la recomandările: 
• „Temele date elevilor să fie creative, sa nu obosesească elevul sau ȋi consume prea mult timp” 
• „Să se respecte particularităţile de vârstă, nivelul de ȋnţelegere și gradul de dificultate a itemilor” 
Si până acum erau respectate aceleaşi reguli, din pacate programa e aceeaşi, cu mici cosmetizări pe 

ici pe colo iar volumul de informaţie, oho! Timpul ȋnsă, pare că nu mai este același!  
• „Să nu conducă la pierderea interesului elevilor faţă de ȋnvăţare sau la oboseală fizică şi 

emoţională” 
• „Sa nu conducă la reducerea timpului dedicat activităţilor recreative, familiale sau comunitare”. 
Ce activităţi recreative, familiale sau comunitare? 
Eventual participă la cumpărăturile de zi cu zi de la ABC-ul din colţul străzii, la micile treburi casnice 

la care-i solicită familia. La o plimbare cu bicicleta, rolele sau trotineta dacă vremea permite, ori cu animalul 
de companie dacă există şi cam asta e tot! Asta-i programul de luni de zile şi se pare că vom continua pe 
acelaşi traseu! 

Evaluarea este o componentă operaţională fundamentală a procesului de ȋnvăţământ. Este element 
reglator, de conexiune inversă. Evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor de 
predare-ȋnăţare, dar şi asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii ȋn care acestea 
se regăsesc ȋn rezultatele şcolare. 

Evaluarea constă ȋn verificare care este o colectare de informaţii referitoare la nivelul performanţelor 
școlare ale elevilor - cunoştinţe, competenţe, comportamente, atitudini. Evaluarea este şi măsurarea 
acţiunilor de interpretare şi apreciere a performanţelor prin raportarea la indicatorii de performaţă, la 
sisteme de criterii de evaluare. 

Evaluarea dă şi semnificaţie cantitativă caracteristicilor de calitate, este vorba și despre acordarea 
unor semnificaţii atât pentru profesori cât şi pentru elevi, cu toţii trebuie să știe la sfârşitul semestrului sau 
al anului școlar dacă au atins obiectivele de ȋnvăţare. 

Notarea este finalitatea evaluării, este emiterea unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor și de 
adoptare a deciziei cu privire la achiziţii. Este cuantificarea nivelului de cunoştinţe, abilităţile, capacităţile, 
atitudinile şi aptitudinile dobândite prin ȋnvăţare. 

Evaluarea bazată pe proiect este o metodă facilă pentru elev, orice informaţie se poate obţine cu 
ajutorul internetului simplu și ușor de realizat, dar nu este cea mai utilă pentru elev. Print-un simplu copy 
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de aici, la un simplu paste aici, se realizeză aproape toate “proiectele” prea puţini sunt cei care citesc, 
spicuiesc din materialul oferit și-l interpretează ȋn manieră proprie iar şi mai puţini sunt cei care consultă și 
alte surse - vezi biblioteca personală. Eseul este potrivit disciplinelor umaniste, nu poate fi implementat ȋn 
vederea evaluării automate şi perfect obiective și transparente. 

Instrumentele evaluarii on-line pentru profesori sunt o parte necesară a ȋnvăţării la distantă. Acestea 
sunt de natură formativă cum sunt chestionarele, sarcinile, ȋntrebările și discuţiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua şi ghida procesul de ȋnvăţare al elevilor. Instrumentele evaluării 
summative sunt eseurile și testele finale date la sfâșitul unui proiect, curs, semestru, unitate sau an școlar. 

Dintre multitudinea de aplcaţii disponibile şi accesibile amintesc: 
Google classroom- se poate discuta direct cu elevii prin Meet video-chat. 
Quizz – este o aplicaţie de evaluare a cunoștinelor prin creearea unui test, căutarea unor  
teste create anterior, vizualizarea rapoartelor, conţine colecţii cu teste create sau salvate de  
la alţi colegi, conţine domenii. 
Wordwall – este o aplicaţie unde se crează diverse activităţi interactive pentru elevi, fișe,  
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă. Se pot accesa şi  
materialele altor utilizatori. 
Google Forms – cu ajutorul acestei aplicaţii se pot crea formulare pentru obţinerea  
feedback, se trimit confirmări de participăre la un eveniment dar si pentru a crea teste  
scrise. 
Pe parcursul a 100 de ani ȋnvăţământul a făcut paşi uriaşi, de la scrisul cu tibișir pe tăbliţa de ardezie, 

la caiete şi carte, de la călimara cu cerneală la stilou. Apoi la tabla Smart, profesor personal, calculator şi 
ȋnvăţământul on-line. Ne ȋntrebăm oare ce mai urmează? Poate un robot care să evalueze elevul doar 
citindu-i gândurile. 

Trebuie să avem grijă ce ne dorim că s-ar putea să se ȋntâmple. 
Invăţământul on line - o pierdere comparativ cu cel clasic, dar alegerea trebuie facută de data asta 

ȋntre on-line sau nimic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Instrumente on-line pentru evaluarea elevilor. EDICT – Revista ȋnvăţământului - Daniela Grecu, 

Liceul M.Basarab, Craiova. 25 august 2020. 
*Cum facem evaluarea ȋn on line? Art.internet - Noi orizonturi – pentru tineri şi comunitate. 4 

noiembrie 2020. 
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STRATEGII UTILIZATE IN EVALUAREA ONLINE 

  
 PROF. INV. PRIMAR TEIȘANU DANIELA DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA "COSTACHE GRIGORE ȘUȚU" 
ȘUȚEȘTI-BRAILA 

 
 Experții au remarcat că informatica are un potențial educativ foarte mare față de ceea ce pot oferi 

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) 

 Printre avantajele utilizării calculatorului în procesul de evaluare, T.D. Chicioreanu enumeră: 
 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. „De asemenea, în cazul aceluiași 
test există posibilitatea comparării reale a rezultatelor obținute de elevi aflați în clase paralele, ce studiază 
o materie anume cu profesori diferiți.” 

 Feed-back imediat pentru elev și profesor. Evaluarea asistată de calculator asigură corectarea 
imediată a răspunsurilor de către elev, dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin. 
Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite profesorului o 
analiză rapidă și corectă a rezultatelor. 

 Întocmirea diagnozei.Centralizând rezultatele obținute de elevi într-o bază de date, dispunem de 
informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluării. 

 Elevii își expun în mod independent cunoștințele. Numărul mare de itemi și combinarea lor cu un 
algoritm de selecție cât mai inventiv (ex. în funcție de numele și prenumele candidatului), reduce 
posibilitatea elevului de a se inspira de la colegi. 

Diminuarea emoțiilor. Confruntarea directă, activă cu ecranul calculatoruli exercită un efort 
psihologic pozitiv, dispare inhibiția des întâlnită în momentul expunerii orale a cunoștințelor. 

Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de gradul extins de conectivitate la 
Internet a școlilor și a cadrelor didactice. 

 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.  

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: 

-Tastați titlul. 
-Tastați textul în secțiunea principală. 
-Evidențiați un cuvânt și dați click pe Gap. Caseta deschisă vă permite să scrieți indicii.  
-Repetați procedura pentru toate cuvintele dorite. 
-Salvați activitatea cu opțiunea Save As. 
-Convertiți fișierul în HTML urmând pașii: Fișier -> Create Web Page -> Standard Format 
-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.  
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Etape: 
-Tastați titlul. 
-Tastați întrebarea în secțiunea Q1 . 
-Tastați răspunsurile și bifați pe cel corect.  
 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 email 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 sau Twiter. 

Apare acum fereastra ce ne permite crearea testului. Acesta poate fi format din itemi diferiți sau itemi 
de același fel.Tastați tilul în rubrica Quiz Title și descrieți testul astfel încât elevul să înșeleagă din ce parte 
a materiei este testat. Selectați categoria Education and Exams și adăugați întrebări de forma dorită.  

Iată tipurile de întrebări și folosirea lor: 
-Multiple Choise - elevul trebuie să aleagă răspunsul corect dintr-o serie de răspunsuri date. Tastați 

întrebarea, răspunsurile și bifați-l pe cel corect. 
-Check box - elevul bifează răspunsul corect sau răspunsurile corecte dacă întrebarea are mai multe 

răspunsuri. Tastați întrebarea, răspunsurile și bifați-le pe cele corecte. 
-True/False - elevul stabilește valoarea de adevăr a propoziției. Tastați întrebarea, stabiliți valoarea 

de adevăr. 
-Fill in the blanks - elevul completează lacunele unui enunț. Tastați enunțul marcând cu o line 

continuă lacuna, tastați răspunsul corect. 
-Matching – elevul trebuie să potrivească cuvinte de pe două coloane. Tastați cerința, completați cele 

două coloane. 
*Se pot adăuga materiale suplimentare sub formă de documente sau video la fiecare 
item. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Dogaru-Ulieru, Valentin (2011), Educație și dezvoltare profesională, Craiova, Editura Scrisul 

Românesc. 
*Jinga, Ioan (2001), Manual de Pedagogie, București, Editura All. 
*http://www.proprofs.com/quiz-school/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVǍȚǍMÂNTUL ONLINE – 

NIVEL PRIMAR 
 

ȚELE LAVINIA FLORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA CONTESTI 

 
 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 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.  

 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 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.  

 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; 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 
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punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 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/seminar. Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles? Îți lipsește interacțiunea 
directă? …După primele 4 luni de cursuri on-line din cauza pandemiei COVID-19, 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, 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… 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.  

 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. 

 
 
 
 
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. 
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EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ ÎN SPAȚIUL ÎNVĂȚĂRII ON-LINE 

 
PROF. TEUTIȘAN TEODORA ROXANA 

 
 Procesul de învățământ în totalitatea sa se bazează pe triada predare-învățare- evaluare. În acest sens, 

se poate sublinia importanța acestor trei aspecte interdependente care duc la eficientizarea sistemului 
educațional. Prin intermediul acestora se urmărește în același timp activitatea cadrelor didactice, dar și cea 
a educabililor. Totodată prin tratarea cu seriozitate a acestor componente educaționale se pot descoperi și 
stabili cauze, dar mai ales soluții în ceea ce privește eficientizarea procesului de învățământ. 

 Societatea actuală aduce cu sine evenimente fără precedent în istoria învățământului românesc și nu 
numai. Dacă până acum susțineam că explozia informațională și informatică este una fără precedent, 
actualmente începem să observăm necesitatea și, mai ales utilitatea unor astfel de descoperiri și pentru 
mediul educațional.  

 În contextul pandemiei declanșate în ultima perioadă, procesul de învățământ are de suferit anumite 
modificări imperios necesare pentru atingerea idealului educațional. La fel ca orice modificare aceasta 
necesită analizarea tuturor aspectelor pe care le presupune. În acest sens, s-a observat necesitatea 
desfășurării unui altfel de proces educațional, bazat pe tehnică și tehnologie inovativă. Nu puțini au fost cei 
care au considerat că odată cu trecerea sistemului educațional în mediul on-line totul se va simplifica, totul 
se va rezolva mult mai ușor în ceea ce îi privește pe elevi, dar și pe cadrele didactice. 

 Specialiști din domeniul educației și IT au colaborat în vederea stabilirii unor aspecte esențiale care 
trebuie respectate în spațiul educațional on-line. De la platforme educaționale pe grupe de vârste și până la 
”mutarea” școlii în on-line, totul a decurs cu pași repezi în ceea ce privește partea informatică. Acum, restul 
rămâne din nou, în mâinile cadrelor didactice. Aici intervine profesorul care, invitabil nu se mai poate 
plânge de digitalizarea erei noastre, ci dimpotrivă, va trece la cursuri de perfecționare și ore petrecute pe 
platforme; de asemenea, lecțiile vor trece pe suport interactiv și on-line, ședințele cu părinții se vor 
desfășura pe canale de net și, bineînțeles evaluarea elevilor va suporta și ea modificări. 

 Evaluarea reprezintă un întreg sistem de monitorizarea a activității și comportamentului elevului, de 
cântărire a cunoștințelor pe care le deține, de stabilire exactă a progresului/regresului educațional în urma 
participării la procesul de învățare. Chiar dacă învățământul modern a pus accent pe munca în echipă, pe 
evaluarea pe baza de portofolii sau proiecte, învățământul românesc pare să fi rămas fidel sistemului clasic, 
și anume notarea și evaluarea elevilor pe baza unor teste periodice. 

 Având în vedere aspectele menționate anterior, evaluarea, aduce modificări în ceea e privește modul 
de abordare al întregului proces. Din fața ecranului totul se vede diferit față de cum eram obișnuiți la clasă. 
În clasă vedeam totul, în on-line vedem doar ceea ce webcam-ul ne arată; și asta în cazul optimist în care 
fiecare elev deține device-uri performante. 

 Dacă e să vorbim despre evaluare în mediul on-line nu trebuie să uităm scopul acesteia, fapt care ne 
va determina să alegem variantele optime prin care vom realiza acest proces. 

 Astfel, dacă inițial eram determinați să credem că spațiul on-line e unul ostil procesului evaluativ, 
trebuie să avem încredere în oportunitățile pe care ni le oferă tehnologia. E adevărat ca nu putem urmări 
elevul îndeaproape, dar putem să nu lăsăm deoparte ceea ce deja l-am învățat- munca în echipă. Evaluarea, 
în funcție de conținuturile transmise se poate face pe baza unor proiecte, fie ele individuale sau în echipă, 
studii de caz, dezbateri on-line.  

Spațiul on-line ne permite realizarea unor teste cu itemi diverși și intervale de timp care să nu permită 
elevilor inspirarea din alte surse. Proiectele se pot desfășura pe echipe și în spațiul on-line. Vizionarea unor 
aspecte și dezbaterea lor se poate face și on-line.  

Personal, consider că cel mai important aspect în procesul de evaluare este în a-l determina pe elev 
să aplice ceea ce deja și-a însușit. Un simplu test oricum nu-mi dovedește mai mult decât o capacitate bună 
de memorare și asimilare. Un real feed-back primesc în cazul unei evaluări obiective, care îl pune pe elev 
în situații problemă, dar pe baza a ceea ce a învățat poate veni cu soluții reale la acestea. 

În acest sens, consider că se elimină și efectul de halou, mai ales acum, când sistemul on-line ne poate 
determina să apelăm la ceea ce știam despre elev, despre modul lui de învățare/lucru. 
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Sistemul on-line poate să aibă multe necunoscute în rândul cadrelor didactice/elevilor/părinților, dar 
consider că este timpul să ne bazăm pe aspecte reale, concrete și de perspectivă. Să încercăm să facem din 
evaluare- care e un proces complex- un real sistem de obținere a feed-back-ului elevului, un sistem prin 
care să ne demonstreze reușita unui proces educațional eficient. 

Concluzionând cele anterioare, consider că acum, mai mult ca niciodată este necesar să valorificăm 
timpul din punct de vedere educativ, să punem accent pe achiziții fundamentale și fără de care nu putem 
obține adulții educabili decare are nevoie atât de mult societatea actuală, dar și cea viitoare. Având în vedere 
aceste aspecte importante, evaluarea rămâne cheia de control în vederea stabilirii gradului de adaptabilitate 
a viitorilor adulți la cerințele sociale de moment, dar și de perspectivă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 APLICAȚIILE GOOGLE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR TIMOFTE DANIELA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, PIATRA NEAMȚ 

 
 Cu Google Classroom profesorii își eficientizează timpul, comunicând în timp real cu elevii. Temele 

pot fi predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat de către elevi (desktop, tabletă, smartphone). Google 
Classroom oferă părinților informați permanent cu privire la evoluția și rezultatele școalare.  

 Gmail, oferă posibilitatea creării de adrese de email personalizate cu numele unității școlare atât 
pentru profesori cât și pentru elevi, spațiul de stocare nelimitat, protecția antispam, funcția puternică de 
căutare și calendarele integrate. De asemenea, Comunicarea dintre profesori, elevi, și părinți se 
îmbunătățește și se extinde chiar și în afara școlii prin utilizarea facilităților de chat și video. 

Documente și Prezentări sunt aplicaţii digitale prin intermediul cărora pot fi organizate activitățile 
pe diferite teme 

Google Calendar – cu această aplicație, elevii și profesorii pot folosi această aplicație pentru a 
gestiona eficient calendarul proiectelor la care lucrează. 

Google Books pune la dispoziție 30 de milioane de titluri, în mod gratuit, cărțile fiind scanate de 
google și depozitate într-o bază de date uriașă. 

 Google Hărți este un serviciu online dezvoltat de Google. Acesta este specializat în cartografierea 
online a globului pământesc și permite vizualizarea de hărți, fotografii făcute din satelit cu suprafața 
Pământului. 

Google Docs, sheets și slides sunt aplicaţii digitale care permit colaborarea profesor – elev - părinte 
și părinte - elev – profesor, facilitând munca în echipă atât în clasă cât şi în afara ei . 

Cu aplicația Google Forms, profesorii pot creea teste pentru verificarea cunoştinţelor elevilor. 
Utilizatorii Google Drive pot salva fişe de lucru, le pot accesa de oriunde şi oricând și le pot stoca 

fără restriţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning. Litera Internaţional, 

2007 
2. Programul SEI. De la reformă la dezvoltare. 2001 – 2007. Mimsterul 
Educaţiei şi Cercetării. 
Resurse Web 
1. http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/15-steps-to-cultivate-lifelonglearning.html 
2. www.lemill.net (repozitoriu de obiecte educaţionale şi mediu pentru crearea 
testelor online) 
3. www.moodle.org (sistem de management al învăţării în distribuţie liberă) 
4. www.blackboard.com (situl pentru LMS comercial Blackboard) 
5.https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-7/predatul-mai-simplu-caniciodata-cu-

aplicatiile-educationale-google-2363.html 

1480

https://ro.wikipedia.org/wiki/Google
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hart%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fotografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Satelit
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt


 
 EVALUAREA ONLINE – PROVOCARE ȘI NECESITATE 

 
 PROF. ÎNV PRIMAR TINEI LIGIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA DUMBRAVA 
 COMUNA GURA VAII, JUDEȚUL BACAU 

 
 Ceea ce se întâmplă în ultimele luni, ne-a luat prin surprindere pe toți și ne-a obligat să ne adaptăm 

din mers sau măcar să încercăm să facem față situației deoarece timpul nu așteaptă pe nimeni, nu stă în loc. 
Asa că, fie ca suntem profesori, parinți sau elevi, trebuie să facem parteneriat și să mergem mai departe. 

 Nimeni nu a anticipat criza și nu a fost pregătit să o întâmpine, și aici am putea enumera chiar și cele 
mai dezvoltate țări, dar ne-am trezit cu toții bâjbâind între metodele pe care să le folosim, experimentând 
sau inventând pur si simplu metode de predare-consolidare-evaluare astfel ca procesul educațional să aibă 
continuitate, și nu una oricum ar fi. 

 Oricât de performant 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. 

 În virtutea continuității procesului educativ și sub presiunea timpului, fiecare dintre noi am încercat 
să îmbinăm cum am putut mai bine metodele clasice cu aplicabilitate în online pentru a face o evaluare căt 
mai obiectivă. 

 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. Ceea ce lipseste invatamantului 
romanesc este disponibilitatea de a-si instrui profesorii imediat astfel incat sa nu mai existe profesor care 
nu se descurca sa foloseasca o anumita platforma, dar si zgarcenia cu care se folosesc resursele astfel incat 
toti elevii sa aiba sanse egale si sa detina tablete sau laptop-uri cu care sa lucreze.  

 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; 
 - inchiderea 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 Zoom 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
 - limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
 Enumerarea aceasta poate nu este completă, dar tehnologiile sunt destul de mature la ora actuală 

pentru a asigura toate aceste funcționalități. 
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 La elevii de vârsta școlară mică, evaluarea orală online este și ea bună și la îndemâna profesorilor, 
deoarece putem folosi itemi adecvați vârstei, discuții ajutătoare și calde, astfel încât copilul să nu fie stresat 
și ăa poată răspunde cum știe el mai bine. 

 Timpul este crud și vremurile sunt tulburi. Cred că fiecare dintre noi avem nevoie de optimism, 
determinare, perseverență și motivație ca să mergem mai departe și să reușim. 

 Acestea fiind spuse, vă doresc mult succes tuturor! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. TIRLA IOANA- RAMONA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 FINIȘ 
  
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.  

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 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. 
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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. 

• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile 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 cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat. 
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STRATEGII PENTRU EVALUĂRI ONLINE EFICIENTE 

  
 PROF. TOFAN OLGA SIMONA,  

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA ,,SF. ANDREI,,  
 GURA HUMORULUI  

 
 Predările online reprezintă o parte din ce în ce mai integrantă a învățământului.  
 În 2007, un raport JISC spunea: ,,Evaluarea online este mult mai mult decât un mod alternativ de a 

face ceea ce facem deja ,, 
 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. Evaluările bine concepute și bine implementate pot încuraja învățarea mai eficientă pentru o 
diversitate mai largă de elevi. 

 John Biggs, academicianul fondator al alinierii constructive, a scris: 
„ Cheia este că toate componentele sistemului de predare - programa școlară și rezultatele preconizate 

ale acesteia, metodele de predare utilizate, sarcinile de evaluare - sunt aliniate unele cu altele ... Elevului îi 
este greu să scape fără să învețe în mod corespunzător ,, 

- John Biggs, Alinierea predării pentru construirea învățării 
 Este important să luăm în considerare varietatea de instrumente disponibile. Unele instrumente sunt 

mai flexibile și personalizabile decât altele, iar acestea sunt mult mai susceptibile de a fi capabile de aliniere 
constructivă. Atunci când luăm în considerare adoptarea unei noi forme de evaluare online, verificăm 
flexibilitatea acesteia pentru alinierea constructivă. Poate fi adaptată pentru a se potrivi cu obietivele actuale 
și cu metodele de predare? Sau, va trebui să le ajustăm pentru a se potrivi evaluării? 

 Elevii sunt deseori adaptabili și dispuși să încerce lucruri noi, dar nu ar trebui să ne așteptăm ca 
aceștia să înțeleagă intuitiv totul. Feedback-ul trebuie să fie personalizat, imediat și consecvent 

 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 la un public larg. Deoarece fiecare 
elev susține același test, putem compara și contrasta rezultatele în diferite clase, școli sau comunități.Un 
test online 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 puteți efectua un test gradat final la sfârșitul cursului 
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 
iSpring Suite. iSpring Suite include un instrument de testare care oferă 14 tipuri de întrebări. Trebuie pur 
și simplu să alegem șabloanele adecvate pentru a realiza un test pentru elevi, rapid și ușor. Putem îmbunătăți 
testul oferind feedback detaliat al răspunsului, adăugând diapozitive de informații și creând căi individuale 
de învățare, în funcție de performanța fiecărui angajat la test. 

 Întrebări deschise / Eseu. Întrebările deschise 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. Evaluările deschise, spre deosebire de multe alte tipuri de întrebări, nu pot fi punctate 
automat la cursurile online, astfel încât profesorii vor trebui să-și ia timpul să le revizuiască unul câte unul. 

 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. Putem 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 să poată aplica 
cunoștințele într-o situație din viața reală.  

 Interviuri online- Putem 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, și alte cursuri. Uneori poate fi benefic să efectuăm interviuri de grup - de exemplu, pentru rapoartele 
de proiect ale echipei. Interviurile pot include, de asemenea, o componentă de mentorat care le permite 
studenților să obțină feedback imediat de la instructori și să îi ajute să se simtă mai responsabili cu privire 
la studiile lor. 

 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. 

 Platformele terțe, cum ar fi TurnItIn’s Feedback Studio, permit studenților să citească, să revizuiască 
și să evalueze una sau mai multe lucrări trimise de colegii de clasă folosind rubricile sau întrebările de 
evaluare prescrise. Profesorii sunt capabili să se conecteze și să urmărească participarea individuală la 
activitate și să monitorizeze comentariile sau feedback-ul evaluării colegilor. 

Trecerea de la evaluarea din sistemul tradițional la evaluarea online, presupune doar o transpunere în 
format digital a conținuturilor folosite în evaluare și utilizarea unui platforme educaționale pentru 
administrarea procesului educațional. Lecțiile online constituie o provocare pentru elev și profesor în 
această perioadă, fiecare își descoperă un conținut al învățării necunoscut, profesorul reprezentând punctul 
central care produce educație și cultură, prin metode specifice. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA PREȘCOLARI 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR: TOFAN PARASCHIVA 
 G.P.N. MĂNĂSTIREA HUMORULUI 

 
 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 

 Evaluarea, este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii mintale şi acţionale, intelectuale, 
atitudinale, afective în cadrul căreia se precizează: 

- conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
- în ce scop şi în ce perspectivă se evaluează; 
- când se evaluează (la începutul învăţării, pe parcursul acesteia, la sfârşit de bilanţ); 
- cum se evaluează; 
- în ce fel se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile; 
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..  

Cadrul didactic, ca manager al calității procesului educativ trebuie să conducă procesul de evaluare 
spre optimizarea lui, trebuie să realizeze o evaluare formativă, calitativă, situativă, încercând astfel să 
dezvolte un proces de autoevaluare. Pentru a obține rezultatele așteptate trebuie să aplice nu doar un singur 
instrument de evaluare, acesta are datorie de a aplica diverse tehnici, metode și strategii cu scopul de a 
obține cele mai bune rezultate. O evaluare eficientă este urmată de dezvoltare. 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.. 

 Activitățile online cu preșcolarii depend în cea mai mare măsura de implicarea părinților, deoarece 
ei trebuie ajutați să desfășoare activitățile propuse . 

 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. 

 În munca cu preșcolarii online , aceasta metoda se poate folosi cu succes, deoarece copiiii sunt 
implicați direct in activitate prin intermediul dialogului  

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Whatsap sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la 
o întrebare sau o lecție învățată.  

 Lipsa interacțiunii cu cei mici, a contactului vizual direct constituie un aspect dificil în a recepta și 
asculta informațiile transmise.Totodată ei necesită sprijinul unui adult pentru a putea interacționa 
prinintermediul mijloacelor audio, video. 

 În evaluarea copiilor preșcolari trebuie să ținem cont de particularitățile de vârstă ale copiilor, timpul 
pe care părintele îl poate aloca pentru a-l ajuta să realizeze sarcinile propuse de către educatoare, mijloacele 
de care dispune copilul pentru a interacționa cu educatoarea.  
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 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. 

 Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea feedback-ului 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. ÎNV. PREȘCOLAR TOIA MACRINA 
GPP NR. 30 ”MUGUREL”, ORADEA 

 
 Evaluarea în general se face pornind de la următoarele întrebări cheie: De ce se face evaluarea? În 

raport cu ce se realizează aceasta ( care sunt criteriile evaluării)? Pentru cine facem evaluarea? Ce anume 
evaluăm (conduite, rezultate, procese, evoluții)? Ce instrumente și ce tehnici folosim pentru a face 
evaluarea?  

Există câteva etape ale evaluării: 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 și metode complementare (moderne). 

Având în vedere situația actuală... școala online, unii folosesc cu succes aplicația SKYPE într-o serie 
de întâlniri cu elevii. Alții utilizează platforma ZOOM pentru organizarea activităților. Zoom are o variantă 
gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. 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. Dar, apar mai 
multe probleme: dificultăți tehnice, dar și lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart; elevul nu este 
obișnuit de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii; există cadre didactice care se acomodează mai greu cu 
tehnologia, care au predat ani la rând în mediul fizic; tehnologia din mediul online nu poate fi însușită/ 
stăpânită de la o zi la alta; după mai multe ore în fața calculatorului te simți mult mai obosit decât dacă ai 
fi fost în sala de clasă, îți lipsește interacțiunea directă, în ceea ce privește cautarea materialelor și a 
activităților este nevoie de petrecerea unui timp îndelungat în fața calculatorului; etc. 

 Ca și Instrumente de evaluare enumăr următoarele: probele orale și probele scrise. Se poate folosi 
fără nici o problemă 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 ies din 
discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este aplicabilă. Putem vorbi de 
Probele practice, doar dacă au aplicabilitate în mediul electronic. 

 Oricât de performantă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin 
multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiunile inițiate prin microdeciziile educatorului. Succesul 
învățării online este un rezultat dintre cadru didactic, informatician, performativitatea rețelei de comunicare 
și nu un atribut exclusiv al profesorului. 

 
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 978-973-0-11834-6,  
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PLATFORME EDUCAȚIONALE UTILIZATE ÎN PREȘCOLARITATE 

 
TOMA ALINA-ELENA, PROF. INV. PREȘCOLAR 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” BACAU 
 
„Noi educăm copiii acestei generații, nu pe cei ai generațiilor trecute” 

Prof. de psihologie, Crina Neagu 
 
În contextul actual al schimbărilor survenite din cauza pandemiei de COVID 1, devine tot mai 

evidentă nevoia de utilizare a noilor tehnologii în educație și valorificarea resurselor digitale în beneficiul 
învățării, în beneficiul copiilor/elevilor. Fenomenul e-learning devine tot mai des întâlnit, cadrele didactice 
au nevoie de pregătire adecvată în sfera tehnologiei înformației și comunicării, astfel încât trebuie să 
dobândească competențe digitale pentru desfășurarea activității didactice cu suport TIC.  

Pregătirea continuă și participarea la cursuri, simpozioane, webinarii, meeting-uri organizate de MEN 
și alte instituții abilitate în această perioadă, ne ajută să înțelegem specificul, potențialul și perspectivele 
utilizării TIC în educație, să cunoaștem elementele cheie, avantajele și limitele integrării noilor tehnologii 
în activitatea la clasă, să înțelegem beneficiile pentru copiii ce vor fi pregătăți pentru viitor. 

Cadrul didactic care deține competențe de comunicare on-line și lucru în echipă la distanță va reuși 
cu succes să proiecteze situații de învățare on-line, să coreleze concepte pedagogice cu noile abordări și 
practici educative, să creeze resurse în format digital care să susțină optim obiectivele de învățare la 
disciplina predată. 

Alături de Google Classroom, Zoom, E-Twinning, Digital.educred.ro, Socrative și alte platforme, 
care sunt utilizate frecvent în această perioadă pentru interconectivitate și suport în susținerea activității 
didactice on-line, PLATFORMA WAND.EDUCATION este o soluție optimă pentru desfășurarea 
activităților din învățământul preșcolar. Prin participarea în anul 2018 la cursul de perfecționare 
„Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activităților de învățare utilizând platforme virtuale 
Wand.education” inițiat și desfășurat de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, avizat de 
MEN, am dobândit competențe pentru utilizarea TIC, de web-design, de creare de resurse educaționale, de 
proiectarea și desfășurare a activității în format digital. 

 Pe această platformă, cadrele didactice realizează cu ușurință materiale de prezentare, de explicare, 
de descriere, de comunicare de noi cunoștințe pentru copii, dar și materiale ce conțin sarcini de lucru pentru 
copii, astfel încât aceștia săîși consolideze, sistematizeze cunoșințe ce vor fi apoi evaluate și chiar notate. 
Wand.education este accesibilă preșcolarilor, întrucât utilizează imaginea, deci suportul intuitiv de care are 
nevoie copilul de vârstă preșcolară, este atractivă, stimulativă deoarece îl antrenează pe copil în diferite 
jocuri: intelectuale, de selectare, de clasificare, puzzle-uri, de design etc. 

Accesând platforma virtuală Wand.education, mi-am format o viziune personală asupra modalității 
de integrare a TIC în educație, o creștere a încrederii în propriile capacități și în potențialul de a utiliza 
inovativ resursele TIC și am descoperit avantajele activității on-line: creșterea participării elevilor, 
stimularea rezultatelor școlare, dezvoltarea de competențe transversale, deci optimizarea activității 
didactice preșcolare. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.scoalaintuitext.ro/blog/scoala-intuitext/ 
*https://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-resurselor-web 
*Claudia Cojocea, „Părinți celebri”, 2017 
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GOOGLE FORMS – TEHNICA UTILA IN EVALUAREA ONLINE A 

ELEVILOR DIN CLASA A IV-A 
 

PROF. INV. PRIMAR TOMA BIANCA ADINA 
LICEUL TEORETIC “TRAIAN LALESCU” – HUNEDOARA 

 
Evaluarea online este o provocare pentru fiecare cadru didactic. În contextual actual, trebuie să găsim 

soluții de evaluare a elevilor ținând cont de următoarele aspecte: 
- să fie atractive pentru elevi 
- să fie ușor de completat 
- să ofere feedback imediat elevilor, pentru ca aceștia să-și poată remedia eventualele lacune în 

cunoștințele acumulate 
- să ofere informații clare învățătorilor (statistici, interpretări ale evaluării) 
Google Forms reprezintă una din aplicațiile Google care ne ajută să aplicăm elevilor chestionare 

(evaluări) pe care putem să le notăm cu puncte, apoi să le transformăm, la nevoie, în calificative. De 
asemenea, aceste formulare pot fi trimise elevilor prin mai multe căi: 

- prin intermedial adresei de e-mail; 
- prin copierea linkului și postarea acestuia în Google Classroom sau pe grupul de Whatsapp al 

clasei; 
- prin copierea codului HTML  
Formularele Google (Google Forms) cuprind întrebări care pot avea răspunsuri variate: 
- răspuns unic (selectarea unui singur răspuns / a unei singure casete de răspuns) 
- răspuns multiplu (selectarea mail multor răspunsuri / a mai multor casete de răspuns) 
- răspuns tip paragrap (aplicat în cazul unor întrebări din lecție sau în cazul elaborării unui text 

creativ) 
Cum folosim această aplicație ? 
Pasul 1 – Deschid Google Classroom al clasei create pentru desfășurarea lecțiilor online și de acolo 

selectez butonul Creați și aleg Alocarea testului 
 

 
Pasul 2 – încep să redactez testul propriu-zis (scriu titlul : Test de evaluare la geografie, apoi pot scrie 

la Descriere unitatea de învățare la care aplic testul ) 
-  încep să completez fiecare întrebare, alegând tipul de răspuns dorit : casete de selectare, alegere 

multiplă, răspuns scurt, paragraf 
- pentru fiecare răspuns aleg un punctaj : 1 punct, 2 puncte etc. 
- completez cheia de răspuns ( adică aleg prin bifare răspunsul corect la fiecare întrebare ) apoi bifez 

Necesar (răspuns necesar pentru notare), iar în final butonul Terminat 
 
Pasul 3 – Când am terminat de completat toate întrebările, aleg modalitatea de trimitere a testului 

spre elevi.  
 De data aceasta am ales varianta de trimitere a testului printr-un link, deoarece unii elevi folosesc 

aplicația WhatsApp și rezolvă mai ușor testul pe telefon.  
Copiez linkul testului atât în Google Classroom, cât și în grupul de WhatsApp al clasei, pentru a 

facilita accesul la evaluare al tuturor elevilor. 
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EVALUAREA ON-LINE A PREȘCOLARILOR INTRE MIT ȘI REALITATE 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR DORICA TOMA 

 ȘCOALA DE ARTA ,,SERGIU CELIBIDACHE”  
 GPP. MUGURI DE LUMINA ROMAN, NEAMȚ 

 
Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Observăm zilnic 

că existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă un ritm din ce în ce 
mai alert, devine marcată de o necesitate a cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, 
pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce inevitabil, la creşterea 
volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea 
utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-educativ.  

Criza provocată de virusul COVID – 19 a impus continuarea demersului educativ în mediile online. 
Situația nouă, neprevăzută, a condus la transpunerea intervenției didactice din mediul deschis, prietenos și 
generos al grădiniței, în mediul virtual, în care interacțiunea este limitată atât din punct de vedere fizic, cât 
mai ales afectiv.  

Specialiștii din educația timpurie și pediatrie afirmă că, în perioada copilăriei, expunerea prelungită 
la stimulii vizuali ai ecranelor (televizor, telefon, calculator) are consecințe negative asupra dezvoltării 
armonioase a copiilor. Timpul petrecut în fața ecranelor vitregește copilul de alți stimuli mult mai 
importanți, cum ar fi interacțiunea socială, satisfacerea nevoii de joc, manifestarea creativității, etc. 

 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. Evaluarea 
preșcolarilor este dificilă și permite prognoze pe termen scurt, dar esteimportantă și necesară. În acest sens 
activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui 
educat, in cazul nostru al preșcolarilor. 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. 

 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. Cu toate acestea, trebuie menționat, 
că nu toate instrumentele de evaluare online, se pretează a fi folosite la nivelul preșcolar. Și utilizarea 
diverselor platforme nu este una întâmplătoare, acesta fiind aleasă în funcție de particularitățile grupei, 
având in vedere ca la această vârstă copii nu sunt independenți în utilizarea mijloacelor tehnologice 
moderne. 

 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 în loc de texte, usor de selectat 
pentru preșcolari. 

 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 micuții să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu. 

 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 . 

 Probele scrise pot fi aplicate sub forma fișelor de evaluare, după opinia mea, ies din discuție pentru 
instrumentele on-line. 

 Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 
Din metodele moderne, nu am nici o idee cum s-ar putea face analiza produselor activității, observarea și 
autoevaluarea în mediul on-line. 
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Consider că noile tehnologii vor continua să aibă un impact major asupra proceselor şi modelelor de 
comunicare. Practica educaţională s-a schimbat de la o abordare pedagogică închisă, strâns controlată de 
profesor, la una deschisă, transparentă, integrată în societate, cu implicarea părinţilor şi comunităţii, care 
susţine iniţiativa elevului, care ușurează colaborarea, evidențiază competenţele personale şi învăţarea 
continuă, transformând nevoia cunoașterii într-o activitate plăcută, utilă unor suflete pline de curiozitate. 

 Îmi exprim deschiderea către utilizarea tehnologiilor informaționale în grădiniță, dar grădinița nu ar 
mai avea farmecul specific dacă s-ar renunța la jocuri, poezii, povești care modelează suflete și îi ajută pe 
copii să înțeleagă lumea pe care o trăim. 

 Personal, consider 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.  
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INSTRUMENTE DIGITALE CE FACILITEAZA CREAREA DE MATERIALE 
ONLINE UȘOR DE UTILIZAT IN EVALUAREA LA NIVEL PREȘCOLAR 

 
AUTOR: TOMA MIHAELA, PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR 

 
 În contextul unei predări care online se face asincron pentru nivelul preșcolar, evaluarea devine o 

adevărată provocare, o căutare continuă de variante și soluții. După ce ai respectat curriculumul și toate 
materialele transmise au fost cât mai accesibile și ușor de folosit și aplicat pentru părinți și copii, pentru că 
să nu uităm părintele devine partenerul nostru în predare, vine momentul evaluării care cade total în 
responsabilitatea profesorului. 

 Evaluarea trebuie să îndeplinească trei caracteristici esențiale : să fie continuă, completă și corectă.  
Iar în procesul de evaluare trebuie să ținem cont de următoarele: 
- Verificarea, ce presupune colectarea de informații referitoare la cunoștiințele, abilitățile, 

capacitățile, comportamentele și atitudinile celor evaluați prin aplicarea de strategii, metode, tehnici, 
instrumente. 

- Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și apreciere a performanțelor, prin raportarea la 
indicatori de performanță, la acordarea unei semnificații cantitative 

- Decizia de ameliorare presupune prezicerea semnificației atribuite prin măsurare. 
În literatura de specialitate formele de evaluare pot fi tradiționale sau moderne. Orice formă de 

evaluare am folosi, trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, 
înțelegere, aplicare, analiză , evaluare, comportamente, aptitudini și deprinderi. 

De aici vom porni în căutarea instrumentelor digitale pe care le putem utiliza pentru a găsi metode 
sau tehnici care să îndeplinească caracteristicile esențiale ale evaluării . Cum vom găsi aceste instrumente 
digitale? Este o nouă provocare care dă tonul unei continue interacțiuni și colaborări între profesori. 
Identificând platforme, aplicații, instrumente online, descoperim tehnici și metode online de evaluare. 

 Am început cu analizarea platformei care mi-a fost pusă la dispoziție de unitatea în care lucrez, e 
vorba de Microsoft Teams. Pe aceasta platformă se pot atașa anumite documente sau filmulețe. Practic aș 
avea la îndemână pentru copii fișe de evaluare transmise on-line, ce ar urma să fie descărcate de cineva 
pentru a putea fi completate. Sau aș putea trimite filmulețe cu jocuri dar care nu pot fi create decât folosind 
alte instrumente. Practic această platformă mă poate ajuta în predarea online sincronă, care la acest moment 
nu este indicată pentru nivelul preșcolar.  

 Una dintre platfomele cu o utilitate ridicată în crearea unor materiale ce pot fi folosite ca instrumente 
de evaluare este platforma Learningapps.org- https://learningapps.org/. Această platformă îți pune la 
dispoziție modele de aplicații și posibilitatea creării de conținut. Astfel se pot crea rebusuri, puzzle, Joc- 
„Unește perechile” sau ”Completează ce lipsește”, ușor aplicabile pentru diferite teme sau proiecte 
săptămânale. Înlocuiesc cu ușurință fișele de lucru, fiind mult mai accesibile online, și rezultatul lor 
înregistrându-se direct în contul celui care le-a lucrat, deasemenea se pot ușor partaja cu ajutorul unui link. 

 Un alt instrument online care ne poate oferi și feed-back este Kahoot- https://kahoot.com/, cu ajutorul 
căruia se pot crea teste online, sau joculete care pot fi jucate pe desktop, tabletă sau telefon mobil, și care 
pot deveni foarte atractive dacă li se adaugă imagini sau clipulețe video. Pot fi extrem de utile in evaluarea 
continua și sumativă. Rezultatele acestor jocuri pot fi vizibile tuturor pentru că se finalizează cu un anumit 
clasament. Profesorul creează jocul apoi trimite codul de acces părinților pentru a putea fi accesat. 

 Quizizz- https://quizizz.com/admin este un alt instrument online cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Acesta ne pune la dispoziție posibilitatea 
inserării de răspunsuri multiple, imagini, audio, sondaje, răspunsuri deschise. 

Este ușor de utilizat în diferite modele oferite de platformă, se văd ușor întrebările și de asemenea 
oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum și rapoarte detaliate despre răspunsuri. 

 Jingsawplanet – www.jingsawplanet.com este o aplicație care permite menținerea simțului ludic, 
oferind posibilitatea de creare a unor puzzle-uri.Este o aplicație accesibilă care nu necesita cont si în care 
se poate încarca o fotografie ce v-a fi transformata în piese de puzzle , iar numărul de pese poate fi ales în 
funcție de complexitatea dorită.  
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 Având în vedere că aplicarea și folosirea materialelor online transmise către copii depinde de modul 
în care părintele se implică, este interesat și deține suficient timp pe care să-l acorde educației copilului, o 
evaluare pertinentă o vom realiza doar la revenire în învățământul față în față. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TOMA MIOARA 

 G.P.P. NR. 1 SLATINA OLT 
 

 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. 

 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 
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să facă? . Grădiniţa online reprezintă un sprijin real în această perioadă pentru că, lucrând de acasă, în 

timpul întâlnirilor părinții au posibilitatea de a cunoaște modalitățile de lucru cu copiii. Profesorii care caută 

modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri 

aproape nelimitate. 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 didacticeîl 

reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. LINEfacilitează transmiterea de 

informații în timp real și învățarea sincrona preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt:Zoom, 

GoogleMeet, Kinderpedia. ZOOM-Este platform de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice 

din România. Se creează contur igratuite pentru profesori . Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți 

link-ul. Pe whiteboard 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 îngrupuri mici. (Breakoutrooms) Există opțiunea să se înregistreze întreaga 

conferințăaudio-video.https://zoom.us/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

-http://www.e-scoala.ro/  

-Proiectul Şcoala Online etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf  

-www.1educat  

-www.edu.ro 
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EVALUAREA INITIALA ȘI ONLINE -METODE SI TEHNICI 

 
TOMESCU ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIRON POMPILIU,, ȘTEI 
 
 Evaluarea( examinare) cunoștințelor 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 valoarea ( nivelul performanțelor și eficiența acestoa) la un moment dat- în mod curent, periodic 
și final, oferind soluții de perfecționare a actului de predare învățare. 

Evaluarea cunoștințelor este actul didactic care determină promovarea sau nepromovarea ele dintr-o 
etapă în alta de învățământ. Calitatea valoarea ți eficiența evaluării implică pricepere, corectitudine, 
obiectivitate și o mare responsabilitate din partea profesorului. 

 Evaluarea implică trei componente: 
1. Controlul( verifivarea) este operațiunea de constatare de către profesor sau de calculator a 

volumului și calității cunoțtințelor teoretice și practice dobândite de elev. 
2. Aprecierea este operațiunea de estimare a valorii, nivelului ți cunoțtințelor dobândite de elev. 
3. Notarea este operațiunea de măsurare ți validare a rezultatelor pregătirii elevului, în urma 

controlului ți aprecierii prin anumite semne, calificative, coduri, note.  
Funcţiile evaluării: 
 Funcțiile se referă la sarcinie, obiectivele, rolul și destinațiile evaluării. 
1. funcția educativă – necesită conștientizarea rezultatului evaluării în situațiile succesului sau 

insuccesului sau a mediocrității școlare. 
2. Funcția selectivă- este funcție de competiție care asigură ierarhizarea ți clasificarea elevilor. 
3. Funcțiile diagnostică și prognostică- evidenșiază valoarea, nivelul ți performanțele pregătirii 

elevului la un moment dat. 
4. Funcția feedback-ului – de reglaj, autoreglaj, prin care se stabilește marimea de corectare a 

intrărilor, optimizarea procesului de predare-învățare. 
5. Funcția social- economică-se referă și evidențiază eficiența învățământului în funcție de calitatea 

,, produsului ,, școlii, adică ,,omul pregătit pentru studii ,,. 
Tipuri de evaluare: 
a) După momentul evaluării: iniţială, continuă, periodică, finală 
b) După provinienţa evaluatorului: internă şi externă 
c) După ritmul evaluării: punctuală, continuă 
d) După obiectivul evaluării: predictivă, formativă 
Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării 

permiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate. 

 Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor, fapt care se 
recomandă raportarea la bareme de evaluare/apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu 
atât mai mare cu cât noi, profesorii, reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă 
importanţa evaluării. 

 Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel precizează: „ceea ce influenţează cel mai mult 
învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă.” 

 Evaluarea iniţială, are rolul de a regla permanent şi a forma în spiritul unor decizii realiste atât cu 
privire la curriculum cât şi la resursele umane implicate. 

Evaluarea procesului de predare-învățare nu trebuie să fie un act străin. Elevii trebuiesc familiarizați 
din timp cu conținutul, și exigențele evaluării, prin simulări, prin exerciții, prin oferirea tematicii de 
evaluare înainte de examinare. În acest mod elevii reușesc să se preătescă din timp să-și dezvolte capacități 
de autoevaluare, de autodepoșire pe baza feedback-ului didactic. 

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. 

1499



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 
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. 

Produsul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră numai atunci când, atât dascălul cât şi 
elevii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-
şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*Bontaș Ioan, Pedagogie, Tratat- București: editura BIC ALL, 2001 Studiul evaluării on-line, Elena 

Liliana Anitoae 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 DIGITALĂ ȘI BENEFICIILE EI 

 
 GRĂDINIȚA NR 1 CU P.P. ORȘOVA 

 PROF. TOMESCU RAMONA MARIETA 
 
 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. 
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. 
 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. 

 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. 

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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INSTRUMENT DE EVALUARE INTERDISCIPLINARA FOLOSIT IN 

ALTERNATIVA EDUCAȚIONALA PLANUL JENA  
LA GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”ORIZONT” 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR  
TOMULESCU FLORENTINA CORNELIA 

RM. SĂRAT, BUZĂU 
 
 FIȘĂ DE EVALUARE INTERDISCIPLINARĂ SEMESTRIALĂ Prenume: 
Nivel II 
Obiective operaționale: 
- Să identifice elemente specifice unui anotimp; 
- Să plaseze o acțiune în momentul zilei în care se defășoară ; 
- Să realizeze o axă temporală a unei succesiuni de evenimente; 
- Să constituie o intersecție a două mulțimi; 
- Să ordoneze elementele unei mulțimi după grosime; 
- Să reprezinte grafic o propoziție formulată pe baza unei imagini care sugerează o acțiune; 
- Să execute după dictare o succesiune de semne grafice; 
- Să realizeze un desen/ pictură /colaj cu temă aleasă; 
- Să realizeze un tablou cu dublă intrare; 

 

 
 
IMAGINI NECESARE: 
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8.Tabel cu dublă intrare 
 

 
 
7.Desen liber 
TEMA 
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METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 
 PROF. INV. PREȘC. TONIȚA CONSTANDA 

GRADINIȚA CU P.P. NR. 2 BARLAD 
 
Orice încercare ne face mai puternici! 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită. 
Platformele online sunt locul unde profesorii se întânlesc cu copii, cu părinții ,  
spațiul unde copiii îți formează își dezvoltă autonomia, obișnuința de a solicita și accepta ajutorul, 

perseverența de a duce sarcina la final și celebrarea sau valorizarea produsului muncii. 
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. 

.În marea majoritate a timpului, utilizarea tehnologiilor de către educatoare/profesori înv. preşcolar 
la grupă sau pentru derularea activităților on-line, salvează timp și energie, captându-se u, or atenția 
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 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. 

Voi prezenta câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale car e 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 online cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Pe 
white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări pe ecran; se pot împărți ecranul 
și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari pentru a încuraja 
munca în grupuri mici 

GoogleMeet - Este o aplicație din suita Google for Education  
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).  

Creatoarele 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. 

Jocurile didactice sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, TOȘCU LILI 

LICEUL TEORETIC BANEASA 
 
 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. 

 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. 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:  
• 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 

 
PROF. TRAILA CORNELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU” ALEXANDRIA 
 
  
 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. 

 Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, implicarea 
este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai 
semnificativă. 

 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 putem discuta cu elevii, folosind 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 oferim 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 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. 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 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 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 alt loc aleg. 
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 constituie adevărate provocări pentru profesori, în timp ce pentru elevi, 

creativitatea manifestată este uluitoare. 
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 Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate 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; 
 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – elev. 

Acestea 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 care în mod tradițional era oferit elevilor cu 
nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice 
implicite . Platformele educaționale online, 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, determină profesorii să construiască un discurs corect, consistent, fluid. 

 Astfel ,, 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.”  

 Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea 
competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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  
• Revista iTeach ISSN 2247 – 966X 
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MODALITĂȚI DE COMUNICARE ȘI ÎNVĂȚARE ONLINE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, FĂRĂ A CREA DEPENDENȚE. 
 

PROF. TRAISTARU MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNESTI 

 
Avantajele oferite de utilizarea instrumentelor digitale în procesul de instruire impun stabilirea cât 

mai exactă a modului în care, calităţile acestora ca interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea 
de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona consistent 
şi diferenţiat cu fiecare elev în parte, pot fi cât mai bine valorificate. Metoda aceasta moderna a instruirii 
valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare euristică şi 
individualizată a activităţii de predare – învăţare – evaluare:  

Organizarea informaţiei conform cerinţelor programei; 
• 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 unei sinteze recapitulative după parcurgerea unei teme, lecţii, grupuri de lecţii, 

subcapitole, capitole, discipline şcolare. asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii 
elevului. 

• Integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogic 
De o foarte mare importanţă pentru copiii preşcolari sunt primele noţiuni pe care aceştia şi le însuşesc 

şi, mai ales, calitatea acestora. Procesul de învăţare devine mai plăcut şi mai interesant prin intermediul 
calculatorului. Lecţiile însoţite de texte sugestive şi de imagini viu colorate şi expresive, care permit 
dezvoltarea limbajului si a vocabularului, pot fi cu uşurinţă asimilate de cei mici. Aceste lecţii se referă la 
noţiunile de bază, care orice copil trebuie să le cunoască. Pe măsură ce este parcurs, bagajul de cunoştinţe 
generale creşte pornind de la noţiuni simple, cum ar fi culorile, şi ajungând până la cunoaşterea de 
poezioare, cântecele precum şi a unor proverbe şi zicători. Noţiunile elementare, precum animale domestice 
şi sălbatice, anotimpuri, litere şi cifre, familie şi multe altele încep să aibă înţeles de la vârste fragede, 
dându-le astfel posibilitatea celor mici nu numai să le înveţe, ci să se familiarizeze cu calculatorul şi, în 
mod special, cu lucrul cu mouse-ul. Programele trebuie astfel structurate încât copilul să poate alege orice 
lecţie din cele prezentate cu ajutorul mouse-ului sau poate repeta anumite părţi dintr-o lecţie până când 
ajunge să cunoască şi să înţeleagă toate noţiunile cuprinse în lecţia respectivă. Ştim că jocul este principala 
formă de organizare a procesului educativ din învăţământul preprimar, iar utilizarea calculatorului nu este 
pentru copii decât un alt mod de a învăţa jucându-se. Calculatorul face parte din spaţiul socio-cultural al 
copilului alături de televizor, cărţi, reviste, ziare, afişe, firme luminoase; toate acestea „bombardează” 
spaţiul vizual al copilului, îi influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală, îl pun în situaţia de a găsi 
rapid soluţii, de a se orienta şi adapta la o lume în care informaţia circulă rapid, iar schimbarea este 
accelerată. De aceea, ne-am propus să fim organizatorii experienţelor cognitive şi de exprimare care îl 
introduc pe copil în lumea oferită de programele de calculator, ţinând seama şi de mediul educaţional din 
care provin copiii (unii beneficiind de calculator în familie, alţii nu) şi încercând prin aceste activităţi să 
oferim dreptul copiilor la şanse egale de educaţie, indiferent de mediul din care ei provin. Fără să uit că 
unul dintre obiectivele importante ale activităţii din grădiniţă este pregătirea pentru şcoală, cu multitudinea 
de aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, afectiv, intelectual, acţional, fizic, ea este completată alături de 
celelalte forme de organizare şi prin activităţi comune, complementare, individuale în care utilizăm 
calculatorul ca mijloc de învăţământ integrat în cadrul acestor activităţi. Folosit cu îndemânare şi fără exces, 
calculatorul, a devenit un mijloc prin care s-a îmbunătăţit simţitor eficienţa unor activităţi folosite în vederea 
pregătirii preşcolarilor pentru şcoală. Principalele aspecte ce vizează trecerea spre învăţarea şcolară, sunt 
legate de 14 realizarea obiectivelor privind educarea limbajului şi a comunicării orale (cu aspectele fonetic, 
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lexical şi gramatical) precum şi educarea comunicării scrise prin pregătirea pentru scris-citit alături de 
cunoştinţele matematice şi cele de cunoaştere a mediului, am considerat că mai ales în cadrul acestor 
activităţi este necesară integrarea calculatorului. Utilizez calculatorul în toate etapele activităţii zilnice: 
activităţi comune, jocuri şi activităţi alese, activităţi complementare, dimineaţa sau după-masă. 

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. 

 
CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a 

preșcol arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 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 
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video, microfon și p rin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, 
împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

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 

 
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 

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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În funcție de etapa de dezvoltare la care se află copilul este important să avem în vedere două categorii 

mari de nevoi, urmând ca o discuție mai amplă pe această temă să fie inclusă în secțiunile următoare: • 
nevoia de protecție din partea adultului – Discuțiile deschise și frecvente, jocurile în familie, limitele clare, 
consistente, puse cu fermitate și blândețe și oferirea de exemple concrete despre cum pot copiii să le ceară 
ajutorul atunci când întâlnesc ceva online care îi neliniștește. Acestea îi vor oferi copilului sentimentul 
intrinsec de siguranță și încredere. • nevoia de explorare a mediului online – Informarea adulților cu privire 
la importanța tehnologiei în dezvoltarea nativilor digitali, ghidarea primilor pași în mediul online și, apoi, 
reducerea intervenției lor după ce au selectat conținutul online și timpul potrivit pentru etapa de dezvoltare 
a copilului. Acest traseu va clădi o bază sănătoasă pentru parcursul lui spre autonomie, succes și prosperitate 
într-o societate aflată în schimbare. Conectarea copiilor cu adulți prezenți, conștienți de rolul lor de model 
și dispuși să privească modul în care istoria lor personală influențează relația cu cei mici, este baza care 
determină o dezvoltare armonioasă a copiilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Manual pentru facilitatori www.oradenet.ro 
*www.adultdevelopmentstudy.org  
*http://www.pewinternet.org/2014/02/11/couples-the-internet-and-social-media 
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METODE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. TACHE DORINA-ALEXANDRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, BUCUREȘTI 

 
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. 

Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic, se conturează utilizarea în învățământul preprimar a următoarelor tipuri 
de evaluare: inițială, continuă și finală. 

În această perioada în care învățarea /evaluarea în online este mijlocul prin care putem desfășura în 
continuarea activitatea didactică de educator, competențele digitale ale profesorului și ale copiilor/părinților 
sunt o component esențială. Este important ca professor să stăpânești atât material, cât și gadget-ul pe care 
îl folosești. După ce a fost depășit acest prim obstacol, se realizează familliarizarea cu online-ul, cu 
programe, platforme si diverse instrumente de evaluare digitale. 

În cazul grupei mele de copii, conectarea la clasa creată pe Google Classroom a fost destul de rapidă, 
cu reticență, totuși, din partea părinților, insă zicala ”exercițiul este mama îvățării” se aplică în acest caz. 
Am reușit să ne conectam, să distribui material și copiii să le lucreze cu părinții, iar cei din urmă să marcheze 
o temă ca terminată. 

Întâlnirile de tip sincron au reprezentat o provocare, deoarece copiii nu cunoșteau regulile unei astfel 
de întâlniri, nu doreau să participle simțindu-se în mediul lor familial, însă, după câteva întâlniri, au înțeles 
modul de desfășurare și au fost atrași de acesta. 

 După contactul cu învățarea online și familiarizarea cu aceasta, s-a putut trece la o evaluare modern, 
folosind instrumente diversificate. Google Classroom ofera o gamă variată de instrumente, Jamboard-ul 
fiind unul dintre acestea. Copiii pot lucre individual, asincron sau pe grupuri, sincron. 

Chestionarele realizate in Google Classroom sunt un mod inovativ de evaluare a copiilor. Prezența 
imaginilor, culorilor, videoclipurilor etc. într-o evaluare, o face mai atractivă pentru copii, facându-I pe 
copii să acceseze cu ușurință memoria vizuală. 

Aplicația Kahoot este un instrument eficient și plăcut pentru preșcolari de a evalua cunoștințele 
accumulate de copii. Jocul creat în această aplicație poate avea întrebări de diverse tipuri, cu multiple 
atașamente media și poate stimuli competivitatea. 

Învățarea/evaluarea online este o provocare, o mână de ajutor pentru creativitatea profesorului, o 
atracție pentru copii, însă aceasta este mult mai eficientă prin combinarea cu învățarea/evaluarea în sala de 
grupă. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. LAVINIA TACHE 

GRĂDINIȚA CU P. P. MICUL PRINȚ NR. 22 BRAȘOV 
 
Educația în învățământul preuniversitar urmărește dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității 

copiilor, ținând cont de ritmul propriu și de trebuințele fiecăruia, sprijinindu-i în achiziționarea de 
cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare acestora în evoluția lor ulterioară, iar evaluarea ca 
metodă de control al cunoștințelor face parte integrată din procesul de educație.  

Dezvoltarea personalității fiecăruia este influențată de metodele prin care cadrul didactic realizează 
procesul de învățare, astfel încât fiecare copil să-și dezvolte cât mai mult capacitățile și aptitudinile 
creatoare, dar o foarte mare importanță, la vârsta preșcolară, o are socializarea, dezvoltarea capacității de a 
ineracționa cu alți copii și cu mediul pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi. 

“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”)  

Iată cât de adevărate sunt vorbele Mariei Montessori și cât de potrivite pentru realitatea din zilele 
noastre, în care atât copiii, cât și noi, dascălii, trebuie să ne adaptăm noului într-un mod foarte rapid, pentru 
a putea continua procesul instructiv-educativ într-un mod cu totul diferit și neașteptat., adoptând total sau 
parțial, sistemul de învățare digital. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în activitatea de 
predare este modul în care profesorul reușește să îi atragă pe copii să participe cu plăcere şi să fie interesați 
de activităţile propuse. Pentru a le putea transmite elevilor, în mod sistematic şi organizat, informaţii din 
toate domeniile de activitate: limbă și comunicare, om și societate, estetic și creativ, știință și psiho-motric, 
trebuie să ne adaptăm și să organizăm cu responsabilitate timpului și spațiul online, în relație cu elevul, dar 
și cu familia acestuia, ținând cont de programa școlară, de timpul optim de expunere la ecran, de nivelul de 
digitalizare, în funcție de vârsta copiilor și de disponibilitatea părinților în a le oferi sprijinul necesar. 

 În ceea ce privește organizarea timpului din perspectiva activităților școlii online, timpul trbuie privit 
prin prisma frecvenței, duratei și a intervalelor orare. La preșcolari specialiștii recomandă 2-3 sesiuni online 
pe săptămână, cu participare directă, iar durata acestora trebuie să fie adaptată timpului optim de ecran 
pentru această vârstă (între 15 și 30 de minute), iar în completare, cadrele didactice pot încărca pe 
platformele digitale dedicate preșcolarilor, diferite resurse educaționale, dar folosirea acestora, de către 
preșcolari, este bine să se realizeze în afara spațiului digital, sau o altă modalitate oportună de lucru este 
înregistrarea audio/audio-video a unor secvențe didactice menite să motiveze copiii să exerseze munca 
independentă, fără a-i fixa în spațiul online și a prelungi inutil timpul petrecut în fața ecranului. 

„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 sunt: 
-îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină 
-îi mărește încrederea în forţele proprii şi îi descurajează 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” 

(Mădălina-Elena Manea) 
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Evaluarea online, se poate realiza prin diferite activități atractive pentru copii, cum ar fi jocurile 
digitale educative, realizate pe diferite platforme și jocuri didactice realizate de educatoare în întâlnirile 
online cu copiii, adaptate noilor posibilități. 

Toate aceste schimbări majore, care par să bulverseze toate persoanele implicate, vine și cu părțile ei 
bune și mă gândesc la provocările de care avem parte ca profesori și care ne obligă să evoluăm și să ne 
perfecționăm, la părinții care devin parte activă și sunt nevoiți să se implice mai mult în educația copiilor, 
urmărind îndeaproape evoluția lor și formând legături mai puternice cu aceștia și nu în ultimul rând, mă 
gândesc la copii, care prezintă un interes sporit față de activitățile on line, adoră jocurile interactive, sunt 
mai motivați și mai responsabili, dezvoltând abilități auto-didactice, necesare și utile pe tot parcursul vieții. 

,,Nu limita un copil la ce și cum ai învățat tu, pentru că el s-a născut în alt timp” (Rabindranath 
Tagore). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: TACUTU ALINA MIHAELA 
ȘCOALA :COLEGIUL AUTO „TRAIAN VUIA ” TG-JIU, JUD.GORJ 

 
 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. 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. 

– Zoom: permite organizarea de videoconferințe și ne ajută să comunicăm unii cu alții în timp real, 
fiecare din fața propriului său calculator. Prin Zoom, puteți trimite unii altora mesaje, fotografii sau video-
uri. De asemenea, elevii se pot vedea între ei într-o fereastră de tip chat. Pentru acest lucru activăm 
microfonul și camera video a dispozitivului nostru. 

– 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. 
– 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 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://classroom.google.com/u/0/
https://www.google.com/forms/about/
https://wordwall.net/
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/
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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007. 
2.Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Trăuşan-Matu, Ş., Udrea, O., Sisteme inteligente 

de instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2005. 
3.https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunicarea_%C3%AEn_mediul_online 
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METODA PROIECTULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TĂNASE DANIELA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTI 
 
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. Profesorul 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.  

Evaluarea autentică este o formă de evaluare continuă, cu caracter preponderent formativ, care are în 
vedere activizarea elevului ca participant direct la propria formare, conştientizându-i permanent nivelul 
propriilor performanţe, dar şi căile pe care trebuie să le urmeze. Una dintre metodele de evaluare moderne 
este proiectul tematic - metodă de evaluare prin care se creează situaţii complexe de evaluare-învăţare şi 
care motivează elevii să participe efectiv cu bagajele de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, reuşind să obţină 
produse finale spre mulţumirea sufletească a tuturor: elevi, profesori, părinţi. 

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The project 
method (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune o micro-cercetare 
sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi. Metoda proiect este 
fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală ( ,,learning by doing”), ceea ce 
îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei verbaliste şi livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte 
reprezintă un mod mai cuprinzator de organizare a procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute 
cerinţele unei educaţii pragmatice, în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire. 

Proiectul este o metodă complexă de evaluare individuală sau de grup, recomandată pentru evaluarea 
sumativă.  

Presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi: 
• enunţarea sarcinii de lucru; 
• repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului; 
• colectrea datelor, a materialelor; 
• realizarea produsului; 
• prezentarea. 
Evaluează: 
- capacitatea de a observa şi de a alege metodele de lucru; 
- capacitatea de a măsura şi de a compara produsele (rezultatele); 
- capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia; 
- capacitatea de a manevra informaţia şi de a utiliza cunoştinţe; 
- capacitatea de a raţiona şi de a utiliza proceduri simple; 
- capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul; 
- capacitatea de a realiza un produs. 
Metoda proiectului tematic presupune o abordare transdisciplinară a unei teme bine stabilite în raport 

cu cerinţele programelor şcolare, cu capacităţile intelectuale implicate, dar şi cu interesele şi abilităţile 
practice ale elevilor, fiind o formă de evaluare motivantă pentru ei, chiar dacă volumul de muncă este sporit. 
Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă, 
reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. În cadrul lor, elevul îşi concentreză atenţia 
şi energia, cu atât mai mult cu cât are oportunitatea de a-şi personaliza cunoştinţele dobândite prin mijloace 
artistice: creaţii „literare”, postere educative, afişe, desene, albume, jocuri, produse practice. Este o metodă 
complexă, care necesită o perioadă mare de timp (una sau mai multe săptămâni) şi care se poate realiza 
individual şi în grup, aducând, astfel, mai multe beneficii.  
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Învăţarea bazată pe proiecte presupune selectarea de informaţii, prelucrarea şi sintetizarea acestora, 
formularea de întrebări care să călăuzească investigaţia, interacţiuni în cadrul grupului, comunicarea 
rezultatelor, corelarea lor, realizarea unui produs final. Din cele menţionate se desprind câteva norme ce 
trebuie respectate într-o astfel de activitate: 

Normele activității proiective: 
- subiectul propus spre proiectare să prezinte interes pentru elevi şi să fie acceptat ca o muncă plăcută;  
- elevii să elaboreze proiectul pe baza formulării clare a condiţiilor pe care acesta trebuie să le 

îndeplinească; 
 - trebuie precizate etapele de desfăşurare a lucrărilor, fie de către fiecare grupă în parte, fie prin 

discuţii cu profesorul; 
 - elevii să aibă o mare libertate de acţiune spre a se putea asigura manifestarea originalităţii şi a 

inventivităţii; 
 - în anumite momente ale lucrului şi mai ales în final, trebuie efectuată o apreciere critică a 

proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior cu elevii;  
- elevii pot lucra atât individual (de pildă, pentru documentare), cât şi în grup (detalierea proiectului, 

analiza lui critică, etc.); 
 - munca profesorului să se concentreze asupra asigurării mijloacelor de informare a elevilor, a 

cooperării cu elevii în stabilirea obiectivelor şi a condiţiilor; profesorul poate sugera posibilităţi noi, 
încurajează manifestările de originalitate, moderează analiza critică finală a proiectelor, pune la dispoziţia 
elevilor unele materiale de documentare (altele decât cele procurate de elevi), organizează unele întâlniri 
cu specialiştii.  

Avantajele folosirii proiectului tematic în evaluare sunt multiple: 
- valorizează experienţa cotidiană, informaţiile şi interesele elevilor: aceştia trebuie să-şi folosească 

cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi capacităţile în contexte noi, să caute informaţii suplimentare, să le 
combine, să formuleze probleme, să caute soluţii; 

- oferă posibilitatea fiecărui elev de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile sale sunt 
cele mai evidente; 

- oferă oportunităţi pentru realizarea unei cooperări educaţionale între principalii actori: elev-elev, 
elev-profesor, profesor-elev-părinte; 

- stimulează acumularea de cunoştinţe, dezvoltă capacităţile şi abilităţile de comunicare, colaborare 
şi ajutor, determinând învăţarea reciprocă; 

- contribuie la formarea atitudinii de a gândi înainte de a acţiona şi la conştientizarea faptului că doar 
împreună oamenii pot reuşi să realizeze ceea ce îşi propun; 

- oferă un context flexibil de organizare a evaluării printr-o multitudine de alte metode didactice. 
O clasă la care se aplică metoda proiectului este o clasă „diferită” din punct de vedere psiho-social 

faţă de celelalte. Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai rău în acest context ci înseamnă 
mai bine pregătit pentru viaţă ceea ce pentru şcoala românească ar trebui sa fie o finalitate importantă.  

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 nu de sancţionare. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. S. Breben, E. Gongea, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 2002  
2. Bocoş, M., Instruirea interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002  
3. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001  
4. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2000  
5. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, Editura 

Aramis, Bucureşti, 2001 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. TANASE MARINA LAURA 

ȘCOALA GIMNAZIALA CRISTIAN, BRAȘOV 
  
Resursele Web au devenit indispensabile în predarea, învățare și evaluarea elevilor în condițiile 

actualei crize sanitare. Noile tehnologii oferă o gamă variată de aplicații, metodele convenționale de 
predare- evaluare având tot mai mult o alternativă viabilă. Generației “Z” nativ digitale i-a fost mult mai 
ușor să se adapteze la acest mod de comunicare spre deosebire de marea majoritate a cadrelor didactice, 
care au depus un efort substanțial pentru a putea face față învățământului online. Participarea mea la un 
proiect Erasmus K1+ mi-a oferit posibilitatea de a mă familiariza cu mai multe aplicații online, pe care le-
am folosit cu succes în procesul de predate- învățare- evaluare din această perioadă. 

Acest tip de învățământ online, mi-a permis la orele de matematică să personalizez lecțiile, prin 
adăugarea de link-uri cu diverse filmulețe, explicații cât mai diverse, animații cu figuri și corpuri 
geometrice. Totodată utilizarea aplicațiilor Mozaik, Livresq, GeoGebra și manuale digitale, contribuie la 
eficientizarea predării- învățării și nu în ultimul rând a evaluării. Printre metodele folosite la evaluarea 
online se numără:  

1. Tehnica ciorchinelui- la final de lecție/capitol elevii sunt antrenați să completeze un ciorchine 
plecând de la tema principală – lecție/capitolul studiat; 

2. Hărți conceptuale-Coggle sau miro.com- pentru evaluarea părții teoretice; 
3. Metoda R.A.I- adresez o întrebare unui elev-acesta răspunde și numește un alt coleg pentru a 

răspunde la următoarea întrebare formulată de elev. Astfel verific nivelul de cunoștințe teoretice al clasei; 
4. Jocul didactic- Kahoot, Quizizz- se evaluează atât partea teoretică cât și practică a materialului 

supus evaluării; 
5. Teste Google Forms și Microsoft Forms- teste cu timp limitat în care elevii rezolvă pe hârtie și 

bifează răspunsul/răspunsurile corect/e în formularul de test. Pentru o imagine mai clară a însușirii 
cunoștințelor și a metodei de rezolvare se poate cere postarea foilor pe care s-a făcut rezolvarea; 

6. Teste asq.ro – teste în care poți urmări în timp real activitatea elevilor. Este afișată instant nota 
obținută și se pot vizualiza greșelile elevilor; 

7. Ascultarea propriu- zisă a elevilor în timpul orei- partajez ecranul, deschid o tablă virtuală, enunț 
problema și elevul numit îmi dictează rezolvarea. Profesorul notează pe tablă pașii de rezolvare în timp ce 
ceilalți elevi văd și aud rezolvarea problemei în același mod ca în sistemul tradițional. 

În concluzie, acest sistem de evaluare este mai ușor de gestionat de profesor, dar nu este foarte 
concludent. Mulți elevi/părinți acuză faptul că s-au luat note mai mici la testele online cu timp limitat de 
răspuns deoarece nu le-a funcționat bine internetul. Același lucru se poate spune și la evaluarea orală: se 
acuză stabilitatea conexiunii- elevii intră și ies din oră, au camerele și microfoanele oprite. Este necesar ca 
evaluarea să se facă continuu, elevii să fie înștiințați, iar notele finale care se trec în catalog fiind o medie 
a rezultatelor obținute pe o perioadă mai îndelungată. 
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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ȚAPU MARINELA 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA 
 
Termenul evaluare are diverse semnificații în funcţie de realităţile educaţionale la care se referă. 

Gerard Scallon distinge trei sensuri cuvântului a evalua: a concepe o procedură de evaluare, a face o 
evaluare (în mod practic) şi a exprima o evaluare. Conform DEX ’98 a evalua presupune: 1. a determina, 
a stabili preţul, valoarea, numărul, cantitatea etc.; a calcula, a socoti. 2. a preţui, a estima. [Pr.: -lu-a] – din 
fr. évaluer. Din perspectivă istorică, teoriile asupra evaluării se împart în trei perioade importante: perioada 
testelor (până către anii 1910 – 1930), perioada măsurătorilor şi perioada evaluării (după 1930).  

 Evaluarea didactică reprezintă o acțiune complexă de colectare a unui ansamblu de informații în 
legătură cu activitatea de învățare și formare, de verificare a nivelului de adecvare între acest ansamblu de 
informații și un ansamblu de criterii stabilite între obiectivele instruirii, fixare în prealabil. Demersul 
evaluării are un caracter multidimensional și complex, de aceea este necesară prefigurarea strategiilor de 
evaluare care vor fi folosite prin valorificarea de metode, tehnici și instrumente de evaluare. 

 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare, de asemenea 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului, 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. 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. 

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. 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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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. 

Aşa cum se observă, evaluarea şcolară reprezintă un ansamblu de activităţi dependente de anumite 
intenţii, dar este important de reţinut faptul că scopul evaluării nu este de a ajunge la anumite date, ci de a 
perfecţiona procesul educativ pentru a putea transforma situaţia educaţională într-o realitate convenabilă. 
Evaluarea procesului ar trebui să devină momentul central şi să amelioreze în permanenţă întregul sistem 
educativ.  
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EVALUAREA ON-LINE - TEHNICI ȘI BENEFICII 

 
PROF. INV. PRIMAR - ȚARANU IOANA 

LICEUL TEORETIC “ANGHEL SALIGNY” – CERNAVODA 
 
Învățarea este un proces complex care cuprinde multe dimensiuni și variabile. Evaluarea, care este o 

parte integrantă a învățării, este la fel de complexă și implică multe aspecte și dimensiuni care trebuie luate 
în considerare înainte de a fi cuprinsă pe deplin (Arend, 2007). Principiile generale care se aplică stabilirii 
sarcinilor de evaluare față în față se aplică în mod firesc și setării sarcinilor de evaluare online. 

Beneficiile evaluării online  
Cele mai utilizate instrumente tradiționale de evaluare sunt testele cu alegeri multiple, testele 

adevărate / false, răspunsurile scurte și eseurile. În multe instituții, sarcinile de evaluare sunt finalizate prin 
utilizarea stiloului tradițional / creionului și hârtiei, în timp ce în lumea online, instrumentele tradiționale 
sunt îmbunătățite și au fost create noi tehnici de evaluare. Acum există multe instrumente online care pot 
fi utilizate pentru a efectua aceleași tipuri de evaluări. Instrumentele de evaluare online au mai multe 
beneficii față de testele tradiționale .Unele dintre acestea sunt: 

• Elementele de testare pot fi distribuite atunci când are loc evaluarea, astfel încât niciun elev nu va 
avea elemente de testare care să apară în aceeași ordine cu elevul care susține același test ; 

• -În cazul întrebărilor cu alegere multiplă, distractorii pot fi distribuiti diferit; 
• -Pot fi utilizate „grupuri” de articole de testare din care instrumentul poate atribui aleatoriu diferite 

elemente de testare diferiților elevi; 
• -Unele tipuri de elemente de testare pot fi punctate de instrumentul utilizat, scutind profesorul de 

acea povară;  
• Instrumentele online pot oferi feedback imediat elevilor;  
• Instrumentele online pot efectua analize de elemente asupra elementelor de testare, ceea ce va ajuta 

evaluatorul sa identifice întrebări slabe. 
Tehnici de evaluare online  
Voi prezenta scurte descrieri ale celor mai comune tehnici digitale utilizate de educatori pentru a 

evalua învățarea, fie pentru evaluarea formativă, fie pentru cea sumativă. 
 În lumea evaluării online, pot fi utilizate mai multe formate de conținut. În timp ce stiloul și hârtia 

tradiționale reprezintă întrebări bidimensionale, testele online pot încorpora caracteristici digitale precum 
audio, video, animație și tipuri de articole inovatoare. Oportunitățile pe care le oferă acest lucru pentru 
diferite tipuri de învățare sunt uluitoare. 

Testele cu alegere multiplă -Testele cu alegere multiplă sunt o formă obișnuită de evaluare online. 
Este important să creezi în mod corespunzător teste cu alegere multiplă, deoarece în evaluarea online, 
defectele articolelor slab scrise sunt potențial mai vizibile pentru lume atunci când sunt plasate online. De 
asemenea, elevii trebuie să facă față provocărilor tehnice, ceea ce agravează impactul întrebărilor slab 
scrise. 

Un mare avantaj al testelor online cu alegere multiplă este că sunt ușor de administrat. În plus, analiza 
articolelor permite testerului să elimine articolele slab scrise.  

Există o multitudine de instrumente pentru crearea articolelor cu întrebări cu alegeri multiple. 
Majoritatea LMS-urilor conțin instrumente de testare. Mai mult, o serie de instrumente comerciale și 
gratuite sunt disponibile online. Iată câteva instrumente populare:  

•Withoutbook: http: //www.withoutbook.com, •ProProfs: http: //www.proprofs.com, •That Quizz: 
https: //www.thatquiz. org , • PollEverywhere: https://www.polleverywhere.com 

Adevărat sau Fals-Elementele tradiționale cu întrebări adevărate sau false solicită elevilor să indice 
care dintre cele două răspunsuri potențiale este adevărat. Prin urmare, un elev are 50% șanse de a fi corect 
prin ghicire. Cu o întrebare adevărată sau falsă online, presupunerea poate fi redusă prin necesitatea unei 
explicații. Acest lucru are un impact asupra ușurinței de marcare, dar este un mod eficient de a colecta 
digital informații suplimentare. Utilizarea marcării negative pentru răspunsul incorect poate fi creată în 
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unele sisteme software, ceea ce reduce calculul implicat atunci când se aplică aceeași abordare într-un 
examen tradițional. 

Eseuri- Eseurile sunt flexibile și pot evalua abilitățile de învățare de ordin superior. Cu toate acestea, 
acestea consumă mult timp pentru ca profesorii să corecteze. Dacă eseurile sunt trimise online, ar putea 
deveni mai ușor să fie marcați folosind rubricile online sau având o schemă de marcare online cu comentarii 
pregătite sau alte răspunsuri anticipate. Aceste comentarii pot fi trasate pe eseul electronic sau pot fi făcute 
noi comentarii asupra eseului. Cu toate acestea, subiectivitatea poate fi o problemă în timpul marcării. Unul 
dintre cele mai semnificative avantaje ale completării întrebărilor online despre eseu este abilitatea de a citi 
din text, spre deosebire de răspunsurile scrise manual. Acest instrument permite profesorului să introducă 
comentarii personalizate, poate scrie o serie de răspunsuri anticipate și pur și simplu le poate copia și lipi 
ca și comentarii personalizate.  

Teste cu răspuns scurt -Aceste elemente de test necesită ca elevul să completeze un cuvânt sau o frază 
ca răspuns la o întrebare directă sau să introducă un cuvânt sau o frază care a fost lăsată în afara unei 
afirmații. Avantajul de a face elevii să susțină acest tip de examinare online este că răspunsurile pot fi 
punctate imediat comparând răspunsul elevului cu un răspuns pre-populat. Dezavantajul este că adesea 
elevii nu vor scrie răspunsul exact și vor fi marcați greșit. Greșelile de ortografie, de exemplu, pot provoca 
o notă incorectă, în timp ce profesorul ar fi acceptat răspunsul. 

Jocuri online -Jocurile online mai multe oportunități interesante de evaluare : un mediu sigur, creativ, 
în care elevii pot învăța să experimenteze, să colaboreze și să rezolve probleme. Ele pot fi utilizate în 
aproape toate disciplinele educaționale pentru o varietate de tipuri de evaluare. 

Recent, termenul „gamification” a intrat în discursul educațional. Gamificația reprezintă utilizarea 
principiilor jocurilor în domeniul educației pentru a-i determina pe elevi, să devină implicați și entuziasmați 
de învățare. Gamificația introduce în clasă concepte precum ecusoane, niveluri, realizări și puncte de joc. 
Elevii sunt recompensați cu aceste concepte atunci când reușesc, dar nu sunt penalizați atunci când nu 
reușesc. Prin introducerea unui sistem de recompense fără penalități dure, elevii nu se tem să iasă în afara 
zonei lor de confort și să eșueze. Eliminându-le frica de eșec, îi încurajăm în mod inconștient să învețe. 
(eLearning Industry, 2016) 

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: 
• Duan van Westhuizen- Guidelines for online assessment for educators-Projects: Teacher 

Education for ICT integration 
• Jorge Gaytan- Effective Assessment Techniques for Online Instruction 
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EVALUAREA ON-LINE  

 
PROF. TARR DELIA MONICA – LIMBA ENGLEZA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “DACIA” ORADEA 
 
 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 și de a satisface 
nevoile de învățare. 

 Există două tipuri de bază ale evaluării. 
 Evaluările formative care au loc în cadrul unui curs sau lecție online și sunt folosite pentru a 

determina cât de bine învață un elev materialul. Acestea dau rezultate atunci când sunt continue, 
consecvente și oferă feedback critic elevilor. 

 Evaluările sumative sunt uneori denumite examene finale și măsoară ceea ce elevul a învățat după 
finalizarea unui curs. Ele pot valida cât de bine conținutul susține obiectivele generale de învățare ale 
cursului. 

 Evident, evaluările înseamnă 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, 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 alegerea perfectă 
dacă obiectivul este să măsoare rapid dobândirea de cunoștințe. Dar dacă dorim să testăm abilitățile de 
interviu ale elevilor, este mai bine să utilizăm o simulare de dialog. 

 Iată câteva dintre cele mai comune metode de evaluare on line, pentru a sprijini învățarea elevilor. 
 Testele online, sunt un instrument tradițional de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu 

tehnologia, 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 la un public larg. Deoarece fiecare elev susține 
același test, puteți compara și contrasta rezultatele în diferite clase, școli sau comunități. 

 Testele pot fi create cu ușurință folosind un set de instrumente de autor eLearning, cum ar fi iSpring 
Suite, care include un instrument de testare care oferă 14 tipuri de întrebări.. 

 “Drag-and-drop” este 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 texte într-o 
activitate de “drag-and-drop”, oferindu-i o senzație din lumea reală, care este provocatoare și captivantă, în 
acelaşi timp. 

 Este esențială utilizarea acestui tip de evaluare atunci când dorim ca elevii să poată aplica 
cunoștințele într-o situație din viața reală. 

 Interviurile online se pot încorpora într-o conferință video în cadrul predării online pentru a oferi 
învățării o notă mai personală. În timpul scurtelor interviuri online, elevii își pot demonstra competențele 
lingvistice. Uneori poate fi benefic să efectuăm interviuri de grup, de exemplu, pentru rapoartele de proiect 
ale echipei. Putem partaja interviuri online cu ajutorul instrumentelor de conferințe web precum, Zoom.  

O simulare de dialog este o altă modalitate de a instrui elevii pentru conversații din viața reală. Se pot 
crea activități, utilizând diapozitive simple, dar care vor lua mult timp și efort pentru a crea acest tip de 
scenariu de ramificare în PowerPoint. Există câteva instrumente specifice, cum ar fi iSpring TalkMaster, 
care permit proiectarea unei conversații rapid și ușor. 

 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 
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. 
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 Putem adăuga activități de tip joc atunci când dorim să implicăm și să provocăm elevii într-un mod 
netradițional. Organizațiile au descoperit că activitățile de tip joc funcționează bine în pregătirea angajaților, 
în timp ce școlile au descoperit că elevii cu performanțe ridicate se bucură să concureze cu colegii lor în 
învățarea jocurilor.Quizlet și Kahoot sunt două aplicații populare pe care le putem 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 putem crea teste captivante și putem 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. 

 Evaluările online sunt o parte critică a eLearning-ului și ar trebui efectuate la același nivel de grijă și 
rigoare, pe care l-am impus în crearea conținutului de învățare. Nu trebuie să fii un geniu al programării 
pentru a construi evaluări online. Există multe instrumente software care ne permit să generăm sarcini 
atractive. Să ne alegem deci, modul de evaluare a învățării elevilor și un instrument conex pentru a alinia 
nevoile și rezultatele pe care dorim să le obținem. 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII ONLINE 

 

ÎNV. TATAR REBECA 

COLEGIUL NAȚIONAL „ONISIFOR GHIBU”, ORADEA 
 

Evaluarea pedagogică, conform definiției din „Dictionaire enciclopedique de l`education et de la 

formation”(1994, pag. 415), reprezintă o acțiune managerială proprie sistemelor socio-umane, care solicită 

raportarea rezultatelor obținute la un ansamblu de criterii specific domeniului, în vederea luării unei decizii 

optime. 

 În sens restrâns, evaluarea este un act didactic complex integrat întregului proces de învățământ, care 

asigură evidențierea calității și canitității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul, performanțele și 

eficința acestora la un moment dat. Întrebarea e: De ce evaluăm? Un posibil răspuns poate fi: evaluăm 

pentru a îmbunătăți performanțele celor evaluați, intrumentele de evaluare, metodele, mijloacele și 

stategiile, pentru a corecta rezultate; pentru a cunoaște performanțe, progrese și pentru a forma deprinderi 

de autoevaluare. 

 În evaluare, metoda este calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-și demonstra cunoștințele. 

Pentru evaluare, pot fi folosite metode tradiționale, precum și metode moderne/complementare/alternative. 

Metodele tradiționale pot fi soluționate prin probe orale, scrise sau practice. Metodele moderne, precum: 

autoevaluarea, interevaluarea, portofoliul, proiectul, investigația, realizate cu ajutorul unor instrumente 

specifice, scară de clasificare, chestionare, listă de control etc. 

 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, în trecut, a fost limitată, însă acum, putem zice, că a fost multiplicată.  

 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. 

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 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: 
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teme scrise; participarea la discuţii online; eseuri; quiz-uri şi întrebări online; publicarea 

lucrărilor/prezentărilor elevilor; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; 

portofolii; revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).  

 Pr. dr. Dragoș Iliescu este un specialist în psihologie organizațională și măsurare psihologică, cu o 

solidă activitate academică și experiență practică și cu o largă recunoaștere în comunitatea internațională 

de specialitate. Este profesor la Universitatea București și expertiza sa este una foarte rară: psihometria. Nu 

sunt mulți în lume care fac asta, mai exact este specializat în știința testării. Iar în ultimii cinci ani, a lucrat 

la cearea unui sistem de testare a elevilor din România așa cum se face în afară, la școlile bune. 

„www.brio.ro” este un sistem care se adresează părinților, copiilor, profesorilor și școlilor. 

 Acest sistem vine în ajutorul profesorilor și elevilor. Brio are la bază un număr foarte mare de itemi 

(probleme de rezolvat), calibrați prin testarea pe eșantioane reprezentative de elevi români. Pentru 

efectuarea unui test, elevul trebuie să selecteze la început clasa și capitolele din care dorește să fie testat, 

iar sistemul alege în mod dinamic o serie de întrebări, care acoperă materia respectivă. La final, sistemul 

oferă un raport care, fără să arate răspunsurile corecte sau greșite, analizează cunoștințele elevului pentru 

fiecare capitol în parte și oferă indicații pentru îmbunătățirea lacunelor identificate. 

 În concluzie, evaluarea, în format online, este o provocare pentru toți participanții acesteia. Poate fi 

o greutate, o alinare sau o provocare, depinde doar de originalitea celui care o conduce. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF.INV.PRIMAR TATARU MIHAELA 

 SCOALA GIMNAZIALA ‚’’MARIA ENESCU COSMOVICI’’ MIHAILENI 
JUD. BOTOSANI 

 
 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA TATIANA SILVEȘAN,  

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA BECLEAN 
 
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? 

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. 

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 atențieșiîn mod 
adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluareca 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 
altecuvinte, 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 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. 
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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. 
În contextele online, implicarea este absolute 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/ 
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EVALUAREA ON-LINE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 

 PROF. TELEUCA NICOLETA  

GRADINIȚA CU P.P STEP BY STEP GALAȚI 
 

Fără evaluare, nu există învăţare eficientă.Importanţa evaluării este cu atât mai mare, cu cât este 

cunoscut faptul că „este mai uşor să previi decât să tratezi”. Astfel, şi în cadrul procesului de evaluare, 

prevenirea prin controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reuşită a copilului poate contribui la 

intervenţii şi decizii prompte şi optime din partea educatoarei. Procesul de învăţământ înseamnă predare-

învăţare-evaluare, ultima componentă având sarcina de a stabili ce lacune există şi ce ritm de asimilare şi 

de dezvoltare are fiecare copil. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ a fost nevoit să se reorienteze către practici noi de comunicare 

și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării. Măsurile instituite prin starea de urgență au 

relevat maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă au fost puși 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. 

Deși utilizarea instrumentelor și a resurselor digitale nu au constituit o noutate pentru cei mai mulți 

profesori, în aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, 

pedagogică, tehnică și de conținut.Cadrele didactice s-au vazut puse în situația de a găsi modalități și 

instrumente atractive de evaluare în mediul online, dând dovadă de inventivitate și măiestrie pedagogică în 

derularea unui proces didactic firesc, dar mai ales atractiv și stimulativ pentru preșcolari.Este știut faptul că 

activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic –copil cu impact 

negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate 

face virtual.Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu grupa de copii, dar și de dificila administrare a probelor 

evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. 

În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie să urmărească gradul de interacțiune și 

de comunicare cu preșcolarii, precum și respactarea cerințelor nivelului de vârstă al acestora. 

Astfel, o adevărată atracţie pentru copiii din toate timpurile – jocul – a căpătat în acest secol al 

informatizării noi nebănuite valenţe, profesorii incluzând în evaluare jocul on-line și utilizându-l în scopuri 

educaţionale. Prin intermediul jocului copiii devin mai volubili, sunt activi și curajoși, își înving timiditatea 

și învață de plăcere. El imprimă activității didactice un caracter dinamic și atrăgător, induce o stare de 

bucurie și destindere care previne monotonia și oboseala și fortifică energiile intelectuale creatoare ale 
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elevilor.Jocurile on-line sunt aplicaţii placute de copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul 

ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

Pereții virtuali sunt aplicaţii digitale care le oferă celor mici un spaţiu de afişare, o ,,coală de hârtie 

virtuală”, pe care aceștia pot desena, colora sau trasa exerciții grafice simple sau complexe, aplicațiile de 

acest tip fiind excelente pentru cei care vor să se exprime artistic, fiind în același timp un instrument util în 

evaluare. 

Aplicațiile feed-back- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare, de 

tipul Quizizz sau Kahoot sunt instrumente on-line pentru feed-back, cu ajutorul cărora se creează teste 

interactive pentru copii. Ele pot fi utilizate cu succes în evaluarea copiilor la grădiniță, fiind atractive prin 

imaginile folosite, dar mai ales pentru timpul scurt pe care copiii il petrec in fața device-urilor. Permit 

inserarea de răspunsuri multiple, imagini, răspunsuri deschise într-un mod distractiv pentru 

preșcolari.Aplicațiile se pot juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil, rezultatele testului fiind vizibile 

tuturor, la încheierea acestuia. 
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EVALUAREA ON-LINE - O PROVOCARE PENTRU TOTI! 

 
PROF. TEMELIE FLORENTINA-MADALINA 

LICEUL TEORETIC ,, DUILIU ZAMFIRESCU”, ODOBESTI 
 
Activitatea de evaluare este una complexă si reprezintă pentru cadrul didactic o responsabilitate. 

Obişnuiţi o perioadă lungă de timp cu metodele tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) 
îmbinate cu cele moderne (referatul/eseul, proiectul, portofoliul) care asigurau o evaluare continuă, corectă 
şi completă, brusc, am fost puşi în faţa neprevăzutului: predarea on-line. Ca orice început, a fost dificil 
pentru toţi, însă fiind o mare provocare, am încercat să ne facem meseria la fel de bine şi să fim alături de 
elevi şi de părinţi. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare şi am 
constatat că numai de noi depinde utilizarea acestora. La început, am stabilit cu elevii întȃlniri pe Zoom, o 
platformă care ne-a ajutat să ne continuăm activităţile din clasă, să ţinem pasul cu planificarea şcolară, însă 
am întȃmpinat dificultăţi deoarece nu toţi elevii au avut Internet şi un dispozitiv care să le permit 
participarea la orele on-line. Ulterior, am utilizat aplicaţia Skype deoarece nu ne limita în privinţa timpului 
şi activităţile de predare-învăţare on-line au început să se desfăşoare cu încredere că vom reuşi să avem 
rezultate bune şi aşa, chiar dacă ne lipseşte interacţiunea directă. Pentru elevii de liceu, cu ajutorul acestor 
platforme am reuşit să asigur evaluarea orală, însă a fost tare dificil şi încă este cu evaluarea scrisă. De 
ajutor, ne-au fost aplicaţiile Messenger şi WhatsApp prin intermediul cărora am primit fotografii cu temele 
rezolvate şi apoi am trimis corectarea lor. O susţinere deosebită am avut-o din partea şcolii care, în timp 
scurt, a reuşit să facă tuturor, elevi şi profesori, conturi pe Google Classroom, o aplicaţie pentru educaţie 
inclusă în pachetul G Suite for Education, astfel am reuşit să comunicăm mai uşor şi în timp real cu elevii, 
dar şi cu părinţii. Este o aplicaţie uşor de configurat care îmi permite să creez materiale de evaluare 
complexe, să trimit teme diferenţiate elevilor, să-i ajut cu filmuleţe de fixare a noţiunilor învăţate şi să le 
stabilesc un termen de predare. Un mare avantaj îl constituie faptul că, spre deosebire de Messenger sau 
WhatsApp, aplicaţii cu ajutorul cărora primeam temele elevilor, Google Classroom îmi asigură păstrarea 
tuturor documentelor într-un singur loc şi astfel sunt mai organizată, evaluarea este mult mai rapidă şi 
uşoară, feedback-ul fiind unul imediat.  

Acum, cȃnd şcoala se realizează exclusiv on-line, cursurile le desfăşurăm pe Meet, însă ca profesor 
de limba şi literatura romȃnă caut în continuare soluţii pentru evaluarea scrisă. Examenul de bacalaureat 
solicită absolventului de clasa a XII-a să realizeze teste argumentative, eseuri pe o temă dată, iar pregătirea 
pentru aceste subiecte cere o evaluare specială care să verifice capacitatea de analiză şi interpretare a 
elevului, organizarea ideilor în scris, o prezentare logică şi o argumentare convingătoare. Pentru a găsi 
soluţii, am participat la o serie de webinarii despre evaluarea on-line, însă toate aplicaţiile au la bază teste 
grilă care conţin itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală sau cu răspuns scurt, ceea ce nu permite 
evaluarea creativităţii, a originalitătii, capacitatea de a compara viziuni asupra unei teme, specii literare sau 
susţinerea argumentată a unui punct de vedere, competenţe importante vizate de programele, în vigoare, 
pentru limba şi literatura romȃnă.  

Platforme şi aplicaţii precum Google Classroom, Zoom, Socrative, ASQ, Kahoot, Quizziz, 
Wordwall, Padlet, Twinkl reprezintă modalităţi interactive de colaborare on-line care vin în sprijinul 
nostru gratuit şi ne ajută să creăm un mediu de învătare cȃt mai apropiat de o clasă reală.  

Ȋn ciuda multiplelor avantaje pe care le oferă învăţarea on-line, personal simt lipsa comunicării 
reale cu elevul, a bucuriei întȃlnirii în clasă, a lucrului bine făcut care poate întări încrederea în sine 
atȃt a elevului, cȃt şi a profesorului, a emotiilor care ne însoţesc de fiecare dată cȃnd interacţionăm cu 
ei şi care ne oferă motivaţia necesară de a face mai mult şi mai bine pentru fiecare în parte. Stiu că e 
foarte greu pentru mulţi dintre noi să acceptăm că nu putem evolua fară tehnologie, însă sunt convinsă 
că profesorii adevăraţi vor găsi mereu soluţii încȃt să fie mulţumiţi că şi-au făcut meseria cum au putut 
ei mai bine. 
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,,METODE ȘI TEHNICI DEEVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - 

EDITIA 2020” 
 

TEMPFLI GABRIELLA,  
COLEGIUL NATIONAL “KÖLCSEY FERENC”, SATU MARE 

 
Evaluarea este o componentă esenţială în procesul de predare-învăţare, prin care se realizează 

măsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare.  
Calitatea aprecierii depinde în mare măsură de experienţa şi trăsăturile personalităţii evaluatorului, 

de gradul de pregătire a acestuia. Tehnologia dă posibilitate profesorului să includă în munca sa noi metode 
şi tehnici de evaluare a rezultatelor elevilor. Evaluarea online, ca cea mai modernă formă de măsurare, 
apreciere, dă şi posibilitatea de individualizare a evaluării. În domeniul digital instrumentul de evaluare cel 
mai frecvent şi cel mai dinamic este testul online. În zilele noastre aplicarea acestor teste s-a dovedit un 
mijloc foarte eficient în educaţie. Folosirea platformelor care oferă teste online necesită noi cunoştinţe astfel 
reprezintă o provocare pentru profesori. Diferitele platforme de pe Web oferă profesorilor teste gata făcute, 
sau teste care pot fi modificate după tema, cunoştinţele, competenţele ce urmează a fi măsurate. Există 
foarte multe softvere de alcătuire de teste online prin care profesorul bazat pe propriile idei şi pe propria 
creativitate poate să concepe şi să realizeze teste proprii. Astfel de creatoare de teste sunt de exemplu 
Redmenta, Bakpax, Quiz, Kahoot, Hotpoteatos, WordWall şi multe altele. Testele la alegerea 
profesorului pot conţine itemi cu alegere dublă sau multiplă, itemi de tipul pereche, itemi cu răspunsuri 
scurte sau de tipul rezolvare de probleme, eseu structurat sau nestructurat.  

Avantajele testului online: 
- Elevul află rezultatul testului imediat după terminarea testului, cee ce stimulează interesul lui.  
- Elevul poate acceesa testul de oriunde dacă cunoaşte codul de intregistrare; 
- Rezultatele testelor sunt procesate imediat, sunt înregistrate în baze de date, sunt categorizate, 

ordonate după diferite criterii, cee ce uşurează munca profesorului; 
- Timpul dedicat corectării testelor se scurtează în mod semnificativ; 
- Se poate realiza individualizarea evaluării; 
Dezavantajele testului online 
- Trebuie asigurat integritatea datelor personale ale elevilor; 
- La editarea testelor trebuie luate în vedere mai multe răspunsuri alternative, corecte; 
- Se poate întâmpla ca elevii să nu trateze testul cu suficientă seriozitate; 
- Profesorul trebuie să aibă un plan B în cazul problemelor tehnice (de exemplu, întrerupere de 

current, căderea reţelei de internet). 
Profesorii care în procesul de predare-învăţare online lucrează cu elevi în Google Classroom, au 

posibilitatea de a ataşa creatoarele de teste la clasele create în Google Classroom, astfel uşurând 
semnificativ distribuirea testelor şi procesarea datelor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR MAGDALENA TEODORESCU 

DISCIPLINA LIMBA FRANCEZA 
LICEUL TEORETIC „INDEPENDENȚA” CALAFAT, DOLJ 

 
Învățământul online, cu problemele și în egală măsură cu atuurile aferente, este o enigmă pe care noi, 

în calitate de dascăli și elevii căutăm să descoperim. 
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, 
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. 

 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. Ca și profesor de limba franceză, învățarea online reprezintă comunicare, 
activitate interactivă, cu ajutorul manualelor digitale, a platofmelor educaționale sau a platofrmelor de 
lucru. 

 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. 

Ca și platformă de utilizare, Google classroom oferă o paljă variată de mijloace care pot fi ușor 
utilizate și simplu de accesat. 

 Putem enumera câteva 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. Crearea de documente, 
materiale sau prezentări pot  

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone, evaluaării sumative sau finale. Aceste tipuri de teste le putem folosi 
și 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. 
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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 
sau franceză. 

În ceea ce privesc metodele online, pot afirma că probleme sunt de natură motivațională sau de lipsă 
de implicare. Există elevi cărora le captăm mai greu atentia sau care, avand un deficit de atenție, iși pot 
pierde ușor interesul. 

Evaluarea elevilor trebuie sa fie continuă, oral sau scris, elevii trebuie să fie conștienți de importanța 
învățării online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITOGRAFIE: 
*https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/vol.1-48-51.pdf 
*https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 
*https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA “DUMITRU GAFTON” GALAUȚAȘ 
PROFESOR: ȚEPEȘ ADRIANA IOANA 

 
 Evaluarea reprezintă ansamblul activităților prin intermediul cărora se realizează colectarea, 

organizarea și interpretarea datelor obținute prin aplicarea unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii 
unor judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie educațională. 

Cu ajutorul evaluării se stabilește dacă obiectivele procesului de învățământ au fost realizare, 
informațiile obținute în urma realizării acesteia fiind esențiale în reglarea activității de predare-învățare. 

 Odată cu trecerea procesului de predare-învățare în mediul online și activitatea de evaluare a fost 
supusă acestui demers. Cadrele didactice au fost nevoite să adapteze metodele de predare în funcție de 
situația actuală și implicit, metodele și tehnicile de evaluare au trebuit revizuite și modificate. Astfel, 
personalul didactic a fost pus în situația de a utiliza diferite aplicații, platforme și programe pentru o bună 
realizare a procesului instructiv-educativ. 

Este bine-cunoscut faptul ca, evaluarea este o componentă a procesului de învățare extrem de 
importantă. Prin intermediul acesteia, cadrul didactic nu evaluează numai cunoștințele dobândite de elevi, 
ci și propria predare. Așadar, evaluare este esențială mai ales în această perioadă când învățarea se 
realizează exclusiv online.  

O metodă de evaluare în învățământul online, poate fi clasica lucrare de control, însă, desigur într-o 
formă transpusă. Astfel, cadrul didactic conectat împreună cu elevii pe o platformă care permite conexiunea 
atât audio cât și video, le transmite elevilor lucrarea de control, aceasta conținând itemi diverși. Cu 
microfoanele și camerele pornite, elevii realizează rezolvarea acesteia, sub supravegherea profesorului. 
După terminarea timpului dedicat rezolvării, elevii realizează fotografierea rezolvărilor și o transmit 
cadrului didactic în privat. Acesta, verifică rezolvările, apoi pentru a se asigura de corectitudinea 
informațiilor primite, adresează, punctual, întrebări elevilor având în vedere itemii din lucrarea scrisă. 
Astfel, cadrul didactic își poate da seama dacă elevul respectiv a fost într-adevăr autorul rezolvărilor și îl 
poate nota în mod corespunzător. Această metodă de evaluare este consumatoare de timp, fiind necesare 
cel puțin două ore care sunt organizate una după cealaltă. Este mai ușor de aplicat în cazul unor clase cu 
efective mici de elevi. 

Învățământul online implică utilizarea unor tehnici și aplicații noi, iar o altă metodă de evaluare care 
poate fi utilizată în învățământul online poate fi concepută utilizând aplicația Kahoot!. Astfel, cadrul 
didactic realizează diferiți itemi, utilizând această aplicație, apoi transmițând un cod elevilor, aceștia 
accesează codul respectiv și le apar întrebările aferente. Fiecare elev realizează în mod individual și în 
același timp rezolvarea testului, iar rezolvările sunt transmise înapoi cadrului didactic. O condiție necesară 
pentru aplicarea acestei metode este ca elevii să aibă instalată aplicația Kahoot!, care se găsește atât în 
varianta Desktop cât și în cea pentru Android sau iOS. Această metodă este recomandată pentru verificările 
scurte, din lecția de zi.  

O metodă clasică de evaluare care poate fi aplicată în învățarea online, este tehnica întrebare-răspuns. 
Pentru realizarea acesteia, cadrul didactic trebuie să fie conectat împreună cu elevii pe o platformă care 
permite conexiunea atât audio cât și video, iar de exemplu în cadrul rezolvării unui exercițiu la matematică, 
cadrul didactic numește un elev care realizează o parte din rezolvarea acestuia, continuarea fiind realizată 
de către un alt elev și așa mai departe. Cu siguranță în cadrul unei ore nu pot fi evaluați toți elevii sau prin 
rezolvarea unei anumite părți dintr-un exercițiu, elevul respectiv nu poate primi o notă, însă poate primi un 
punct care se cumulează cu alte puncte, după o perioadă de timp primind o notă în catalog.  

 Așadar, această perioadă dificilă ne-a schimbat nu numai percepția despre viață, despre ceea ce este 
cu adevărat important, ci și-a pus amprenta și în diferite domenii, unul dintre acestea fiind educația. Astfel, 
atât elevii, cadrele didactice cât și părinții au trebuit să găsească alte metode pentru a-și realiza activitatea 
și pentru ca educația să poată continua. Fiecare cadru didactic și-a modificat întreaga activitate în favoarea 
elevilor și spre binele acestora. Cum era de așteptat, și tehnicile și metodele de evaluare au fost adaptate 
învățării online, astfel încât întregul proces instructiv-educativ să fie sub control. Cu siguranță fiecare cadru 
didactic își dorește să revină cât mai rapid la tehnicile și metodele clasice de evaluare.  
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EVALUAREA ONLINE 

 
EDUCATOARE: TEȘCAN DENISA 

GRADINIȚA CU P.P. NR. 1, BRAILA 
 
 ,,Evaluarea 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.” 
 Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o componentă operațională fundamentală a 

procesului de învățământ. Ea constituie elementul reglator și autoreglator, de conexiune inversă, din 
procesul de învățământ, privit ca sistem. În perspectiva corelațiilor sistemice dintre predare-învățare-
evaluare, evaluarea ne informează despre eficiența strategiilor și metodelor de predare-învățare, dar în 
același timp, asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaționale și a măsurii în care, acestea se regăsesc 
în rezultatele obținute.Evaluarea în învățământul preșcolar, permite obținerea informațiilor cu privire la 
dezvoltarea copilului. 

 Situația nou-generată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online. Pentru a înțelege procesul de 
instruire online, pentru a-l putea organiza și controla este importantă cunoașterea unor termeni specifici, 
definiți mai jos. 

Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învățământ, conform 
obiectivelor pedagogice generale, elaborate la nivel de sistem. Învățământul la distanță este forma de 
învățământ instituționalizată la începutul secolului XX, sprijinită inițial pe facilitățile de comunicare oferite 
prin intermediul poștei, telefonului, iar apoi a televiziunii. Instruirea asistată de calculator(IAC) 
reprezintă o metodă ce valorifică principiile de modelare și analiză cibernetică ale activității de instruire în 
contextul utilizării tehnologiilor informatice și de comunicații, caracteristice societății contemporane. 
Învățământul asistat de calculator (CBL-Computer Based Learning), apărut prin anii `70, este 
învățământul îmbogățit cu ajutorul unui ,,ansamblu de tehnici și metode de utilizare a sistemelor informatice 
ca unelte pedagogice integrate unui context educativ, fie că este vorba de învățământ(școală primară, liceu, 
facultate) sau formare permanentă”. Instruirea online se referă la instruirea care se desfășoară prin 
intermediul unui calculator conectat la o rețea, conținutul educațional putând fi sub forma unei lecții 
tradiționale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicare. 
Materialele educaționale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. 

 Platformele de învățate online sau așa numitele platfome e-learning, sprijină procesul de învățare 
individuală și permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau medii online de dezbatere, 
pe teme diverse. Acest tip de platforme este destinat învățării active, având în vedere că, generațiile actuale 
sunt obișnuite cu lucrul pe calculator, încă de mici. Platformele educaţionale oferă oportunităţi de învăţare, 
instruire şi programe cu ajutorul mijloacelor electronice. De asemenea, platformele e-learning sunt uşor 
accesibile, stimul pentru învăţare, interacţiune şi colaborare. Profesorii își pot organiza materialele de 
instruire și să le utilizeze în sesiuni de instruire și evaluare cu precizarea ordinii materialelor în sesiune, a 
duratelor de parcurgere recomandate și a domeniilor cărora li se adresează.  

 Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, este nevoie de trei tipuri de 
resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, precum Zoom sau Google Meet(cu 
sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online este similar și gratuit) 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, precum Google Classroom, Kinderpedia, Edmodo, 
EasyClass și ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare create de către cadrul didactic sau resurse deja existente sub formă 
de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri care pot fi folosite atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de 
lucru pentru acasă. Aici lista este mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Jigsaw Planet, Padlet, Twinkl(planificări, prezentări, activități descrise pas cu pas, fișe, etc.) sau 
Digitaliada. 

 Wordwall este o aplicație unde cadrele didactice pot realiza, cu un cont gratuit, joculețe simple de 
potrivire a cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri și tipuri de activităși potrivite pentru evaluare, mai ales pentru 
învățământul primar, dar și preșcolar. 
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 Tipuri de comunicare prin intermediul internetului, care se pot desfășura în activitatea online: 
-sincronă-desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a 

preșcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților; 
-asincronă-desfășurată intr-un mediul virtual de învățare, în cadrul căreia preșcolarii/elevii și cadrele 

didactice nu sunt conectași simultan; 
-mixtă- desfășurată atât sincron, cât și asincron. 
 În cadrul instruirii asistate de calculator se impune 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 punctajului primit 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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EVALUARE IN MEDIUL ONLINE 

 
AUTOR: THALIDA MOGA,  

 SCOALA GIMNAZIALA RADU SELEJAN, SIBIU 
 
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. 
Elevilor 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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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/


 
EVALUAREA ON-LINE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 
TICHINDELEAN ANDREEA NICULINA 

 
„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 este definită ca fiind o dimensiune fundamentală din cadrul procesului de învățământ, care 

determină rezultatul învățării și progresele copiilor. 
Prin evaluare se determină modul în care obiectivele formulate au fost atinse și se verifică eficiența 

metodelor de predare-învățare. 
 Evaluarea nu este adresată doar preșcolarilor, aceasta este adresată și educatoarelor. 
Prin intermediul evaluării, educatoarea primește un feed-back în ceea ce privește activitatea didactică 

desfășurată la grupă. Evaluarea ajută educatoarea să înțeleagă cât de bine își pregătește materialul, cât de 
bună este comunicarea cu preșcolarii, care sunt subiectele ce îi captivează pe preșcolari, care sunt lacunele 
acestora, care este modul lor de receptare a informațiilor și în ce măsură și-a atins obiectivele.  

 În cadrul învățământului on-line evaluarea preșcolarilor este puțin mai greu de realizat, însă nu 
imposibil. Este destul de dificil să se capteze atenția prescolarilor pentru o perioada lungă de timp. 
Preșcolarul trebuie să perceapă învățarea în mediul virtual ca fiind o joacă, așa că și evaluarea se va realiza 
sub formă de joc. 

 Pentru evaluarea on-line se pot folosi atât metodele tradiționale de evaluare cât și cele 
complementare. 

Ca și metode tradiționale în evaluarea copiilor se poate folosi metoda de evaluare orală, una dintre 
cele mai folosite metode în evaluarea preșcolarilor. Aceasta se poate realiza prin întrebări și răspunsuri sub 
formă de joc, stimulând dezvoltarea vocabularului acestora. 

În on-line, prin intermediul unui suport de imagini, în cadrul unei activități de lectură după imagini 
sau de povestirea educatoarei, se poate realiza într-un mod intercativ și captivant pentru preșcolari, această 
metodă de evaluare. 

De asemenea ca și metodă de evaloare tradițională se poate folosi proba practică. Educatoarea poate 
da preșcolarilor anumite teme practice pe care aceștia să le realizeze acasă și să îi trimită ulterior poze și 
filmulețe cu rezultatul obținut. Astfel, copiii își dezvoltă abilitățile practice și află lucruri noi despre lumea 
ce îi înconjoară. De exemplu preșcolarii pot realiza „Albumul toamnei” în care să adune tot felul de obiecte 
de toamnă pe care le pot pune într-un album, cum ar fi diferite frunze, ghinde, castane, crenguțe, alune, etc. 

Metodele complementare de evaluare sunt mai potrivite însă în activitatea on-line. 
Observarea sistematică este foarte importantă în evaluare și constă în a umări cu atenție 

comportamentul copilului în momentul în care educatoarea nu intervine. Observarea sistematică poate fi 
realizată atunci când copilul participă la o activitate on-line în conformitate cu cerințele unei ativități care 
să respecte programa pentru învățământul preșcolar. 

În învățarea virtuală, se poate analiza comportamentul copilului în cadrul activității, modul în care 
utilizează obiectele care îi sunt puse la dispoziție pentru a realiza o anumită sarcină, modul în care 
interacționează cu colegii, vrând să le transmită anumite informații, să le povestească din experiențele 
acumulate în afara grădiniței și să le arate ce au ei mai de preț de acasă, împărtășind bucuria cu prietenii de 
la grădiniță. 

De asemenea se poate foarte ușor observa modul de a comunica verbal și nonverbal, capacitatea de 
a-și exprima propriile emoții dar și cea de a înțelege emoțiile colegilor de grupă. Relația cu educatoarea și 
conversația purtată cu aceasta este de asemenea ușor de observat. Observarea sistematică poate fi una din 
cele mai folosite metode de evaluare în mediul on-line pentru faptul că este ușor de realizat. 

O altă metodă complementară de evaluare ce poate fi folosită este proiectul. Educatoarea poate stabili 
împreună cu copiii una sau mai multe teme de proiect de care aceștia să fie interesați și captivați și pe care 
să le realizeze acasă. Preșcolarii trebuie să fie familiarizați cu tema proiectului, să cunoască informații 
despre aceasta și să știe exact ce au de făcut pentru a duce proiectul la bun sfârșit. Proiectul se poate întinde 
pe o perioadă de câteva săptămâni, timp în care cei mici să îl realizeze. Pe parcursul acestora, educatoarea 
îi va întreba la întâlnirile on-line ce progrese au făcut și asfel va evalua desfășurarea procesului de învățare, 
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foarte important fiind ceea ce au învățat ei realizând acest proiect și nu produsul final. Unele din temele ce 
le-ar putea stârni interesul copiilor ar fi: „În lumea dinozaurilor”, „Bogățiile toamnei”, „Vis de iarnă”, 
„Povestea mea preferată” etc. După finalizarea proiectului, copiii îl pot prezenta on-line și colegilor de 
grupă, povestindu-le și aratându-le cu bucurie ce au reușit ei să realizeze.  

Portofoliul poate fi de asemenea o metodă de evaluare. Prin fișele de lucru, desenele, picturile, 
colajele pe care preșcolarii le realizează acasă sub îndrumarea educatoarei dar și din inițiativă proprie și 
apoi i le trimit sub formă de poză, aceasta poate analiza progresul copilului și atitudinea lui față de acivitățile 
propuse. 

Evaluarea on-line este mai greu de realizat deoarece atât prescolarii cât și educatoarele nu sunt 
obijnuiți cu această modalitate de lucru.  

Preșcolarii nu pot să își mențină concentrarea în fața laptopului sau a tabletei mai mult de 20-25 de 
mintule și de aceea este foarte important să fie totul tratat ca o joacă pentru ei, pentru a le stârni interesul și 
atenția.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 ED. TIFREA ANDREA- TEODORA 

 SC. GIMN. SF ANDREI- SARMAS, HARGHITA 
 
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 SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 ÎNVAȚATOR, TINCU LUMINIȚA IRINA 

 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA, SECȚIA MOLDOVA NOUA 
 
 Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic impat asupra calității educației. Practic, mult 

din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor. 
 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.  

 Unele din tehnicile si metodele de evaluare online ar fi cele prezentate mai jos. 
 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 învățător. 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. BlackBoard este mult mai robustă venind cu modele de 
implementare atât on-premises cât și on-line Diferite instrumente de evaluare utilizate de învățător pot fi 
de natură formativă sau sumativă.  

 Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile pe care 
învățătorii 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. 

 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, activitați. 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. 

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 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model
https://www.blackboard.com/en-eu
https://quizlet.com/


 Teste de tip chestionar  
• Tipuri: 
 –Răspunsuri “da/nu”  
–Răspunsuri multiple  
– 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 
 
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. 
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 METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. TIRA ALINA 

 
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: 

• 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.  
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. 
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 IMPORTANȚA EVALUARII INITIALE  

 
 PROF. INV. PRIMAR TIRAN ANAMARIA 

 
“Viața școlii stă sub semnul valorii și valorizării. Evaluarea școlarăeste procesul prin care se 

delimitează, se obține și se furnizează informații utile permițând luarea unor decizii ulterioare. Actul 
evaluării presupune trei momente distincte: măsurarea rezultatelor, aprecierea și adoptarea măsurilor.”( 
Cucoş, C., 2014, pp 417-420) 

În didactica tradiţională, evaluarea a avut statutul de etapă didactică finală a activităţilor instructiv – educative și rațiunea 
sa era de a sancţiona aspectele negative din procesul de învăţare: greşelile, lacunele, confuziile etc. 

În didactica modernă întâlnim evaluarea inițială, formativă și sumativă.  
 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lipsuri ce 

trebuie completate precum și a unor aspecte ce necesită îmbunătățire sau corectare. Ea nu își propune aprecierea performanțelor 
globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare. Referitor la importanța evaluării 
inițiale, Ausubel preciza ”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.  

 Evaluarea Initiala se realizeaza la inceputul anului scolar, iar in functie de rezultate profesorii isi proiecteaza activitatile 
didactice; acolo unde este cazul, profesorii vor realiza programe de invatare remediala si de educatie diferentiata. Rezultatele 
obtinute la evaluarea initiala nu vor fi trecute in catalog, ci vor fi folosite ca reper pentru masurarea progresului elevilor. 

. Evaluarea este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii care precizează: obiectivele şi conţinuturile ce trebuie 
evaluate; scopul şi perspectiva evaluării; momentul şi perspectiva evaluării; modalitatea de evaluare; modul de prelucrare şi de 
valorificare a informaţiilor; criterii pe baza cărora se evaluează.  

 În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare. Acestea sunt: evaluarea iniţială, evaluarea 
continuă sau formativă, evaluarea sumativă sau finală. Formele / tipurile de evaluare pedagogică pot fi delimitate în funcție de 
modalitățile specifice de realizare și valorificare a operațiilor de măsurare- apreciere – decizie integrate la nivelul procesului de 
învățământ.  

 Evaluarea inițială – are rol de control, este diagnostică, stimulantă și indică planul de urmat în 
procesul de învățare implicând operații de măsurare, apreciere – decizie la începutul unui program de 
instruire. Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire a elevilor în acest moment, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care 
urmează. Ea reprezintă una din premisele conceperii programului de instruire. Cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele 
şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărâtoare pentru 
reuşita activităţii didactice. 

 Evaluarea sumativă – este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 
globală, de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare semestrelor școlare, realizând 
un sondaj atât în ceea ce privește elevii, cât și materia a cărui însușire este supusă verificării; 

 Evaluarea formativă ( continuă) - ,,marchează faptul că evaluarea face parte din procesul educativ 
normal, ‹‹erorile›› fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme și nu ca slăbiciuni ale elevului 
sau manifestări patologice” ( G.Landsheere, 1979).  

 Evaluarea iniţială 
• se realizează în contextual adoptării unui program de instruire, menit să stabilească nivelul de 

pregatire al elevilor la începutul activitaţii, condiţiile în care aceştia se pot integra în programul pregătit, ea 
constituind chiar una din premisele conceperii programului de instruire. 

• îndeplineste o funcţie predictive, prognostică şi asigură cunoaşterea nivelului psihopedagogic al 
colectivului şi al fiecărui copil în parte, atât cel existent cât şi viitoarele performanţe posibile. 

• se realizează prin examinare orală, scrisă, probe practice, teste predictive. 
• reprezintă baza pentru proiectarea şi ameliorarea activitaţilor viitoare. 
 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza ,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 

sunt cunoştinţele pe care elevul le poseda la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruţi-l în 
consecinţă”. 

 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 
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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. 

 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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*Cucoş, C., ( 2014), Pedagogie – Ediţia a III –a revăzută şi adăugită, Editura Polirom , Iaşi   
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JURNALUL ȘCOLII DE ACASA IN PERIOADA 11 MARTIE-12 IUNIE 2020 

 
CLASA IC 

ȘC. GIM. AVRAM IANCU, ORADEA 
PROF. TOADER MONICA 

  
 La final de an școlar, cu toții ne facem o introspecție asupra a ceea ce a fost, ce am făcut bine sau nu, 

ce am realizat și astfel putem trage concluzii ce ne pot ajuta în activitatea viitoare. Așa și noi, clasa 
delfinilor, după un an plin și nu foarte ușor, am avut momentul nostru special, când am deschis cufărul cu 
amintiri… Nu ne-am putut bucura de o serbare a Abecedarului tradițională, ci pe calea virtuală, cu ajutorul 
proiectului “Rămas bun, clasa întâi!” și a scrisorii primite pe google classroom de la prietenii clasei noastre, 
Bunicul matematician și Bunica scriitoare au putut trece în revistă paleta bogată de activități școlare și 
extrașcolare organizate în scopul formării și dezvoltării competențelor-cheie ale elevilor din clasa I. Cu 
toții, cei 29 de elevi au crescut, au evoluat, au traversat cu brio drumul învățăturii clasei I, ajungând cu 
vaporul, în care s-au urcat sfioși și nedumeriți în toamnă, la portul unde timp de 3 luni se vor relaxa, odihni, 
distra, încărcându-și bateriile pentru luna septembrie, când vom porni împreună într-o nouă călătorie, spre 
un alt tărâm al cunoașterii. 

 Ultima perioadă din acest semestru a fost una neprevăzută, în care a fost nevoie să ne adaptăm din 
mers, atât noi ca dascăli, cât și elevii și nu-n ultimul rând, părinții, când pandemia ne-a ținut izolați în case. 

 Încă din prima zi, am fost determinați să facem ceva în folosul educației copiilor. Cu pași timizi, dar 
hotărâți, ne-am organizat pe grupul închis de facebook al Clasei delfinilor, unde postam zilnic orarul, 
lecțiile, linkurile utile, fișe de lucru, diverse evenimente sau activități la care copiii puteau participa. La 
rândul lor, copiii postau în albumele lor personalizate, zilnic, temele realizate. Mai apoi, ne-am creat google 
classroomul clasei I C, unde am adunat, într-un mod mai organizat, toate materialele folosite de-a lungul 
celor mai bine de 50 de zile de școală online. Nu a întârziat să apară și aplicația Zoom, în care, mai stângaci 
la început, dar destul de bine pe parcurs, au intrat la ora stabilită, zilnic, elevii clasei, prilej cu care explicam, 
demonstram, fixam, recapitulam sau evaluam cunoștințe, priceperi, deprinderi, atitudini etc. Jocul, sub 
formele lui variate, nu a lipsit de la aceste întâlniri, reprezentând “lipiciul magic” atât de necesar în păstrarea 
atenției în fața ecranului. 

 Tot în această perioadă, am desfășurat și „Școala Altfel”, în care ne propusesem activități mult 
așteptate încă de anul trecut, dar care, din nefericire, nu au mai putut fi puse-n practică nici de această dată. 
Cu toate acestea, orarul pentru cele 5 zile a fost unul pe placul copiilor, implicarea lor fiind în proporție de 
100%, în devenirea lor ca masterchefi, ecologiști convinși, mici actori, artiști pricepuți, detectivi și 
inventatori curioși. 

 Tot așa ca la școală, în fiecare zi, am încercat să le aduc o surpriză, câte o provocare haioasă, ceva 
ce să-i atragă, să-i intereseze, să-i implice activ, să-i motiveze în programul lor zilnic de școală la distanță. 
Recunosc că acest fapt a presupus multe ore de pregătire, documentare și învățare zilnică și din partea mea 
(cursuri, webinarii, tutoriale, ateliere etc), dar nu a fost în zadar. Elevii au început să-și intre în ritm, chiar 
dacă, în ciuda folosirii unor resurse didactice bogate (mulțumesc mult pe această cale tuturor colegelor din 
țară care mi-au fost de multe ori sursă de inspirație!), de cele mai multe ori lipsea liantul emoțional din sala 
de clasă, dintre mine și elevii mei. 

 Dintre momentele unice din această perioadă, am putea aminti: mini-expozițiile cu lucrări de la 
AVAP, exprimarea solidarității cu ceilalți copii ai lumii prin desenul curcubeului “Totul va fi bine”, tradiții 
și obiceiuri din săptămâna Paștelui, proiectul “Prima mea cărticică Alfabetul” și „A doua mea cărticică 
Anotimpurile”, 1 Iunie, Ziua copiilor, scrisori pentru toți elevii clasei, călătoria virtuală la mare etc. 

 În permanență, am ținut legătura cu elevii și cu familiile acestora, prin mesaje, chestionare, sondaje 
de opinie, orientându-ne în proiectarea săptămânală după feedback-ul primit. Mă bucur că pe parcursul 
acestor ultime luni, am avut parte de o colaborare bună cu părinții / bunicii care au fost alături de copiii / 
nepoții lor așa cum au putut mai bine, în realizarea tuturor obiectivelor propuse, fapt pentru care țin să le 
mulțumesc! 
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 Așa cum era de așteptat, această perioadă venind pe neașteptate, ne-a prins nepregătiți în unele 
situații. În cazul copiilor care din diverse motive nu au avut acces la internet, am luat legătura personal cu 
ei și am căutat soluții de a comunica (poate la final de săptămână, sau în zilele alese de ei), de a ajunge 
lecțiile în timp util la ei și de a le rezolva, în măsura posibilităților. 

Toată această experiență de învățare a avut și puncte forte, dar și puncte slabe. Dacă ar fi să aleg, e 
clar că aș alege școala de la școală preponderent, iar școala online aș folosi-o din când în când (poate și o 
săptămână altfel online), aș lua doar ceea ce a avut impact asupra copiilor. La școlarii mici, școala online, 
deși pare atractivă ca tehnologie la prima vedere, nu consider că are efectele scontate ca atunci când se 
desfășoară în mod organizat, într-un mediu specific, cu un program zilnic riguros, cu material didactic 
intuitiv, cu interacțiune directă dascăl –elevi, cu metode tradiționale sau moderne. Acestea aduc beneficiarul 
actului educativ, în timp real, în fața situațiilor concrete de învățare. 

 Până la toamnă, vom profita cu toții de zilele verii calde și îmbietoare la visare, dar vom și analiza, 
vom regândi noi stratregii diadactice, pe care le vom putea aborda începând din noul an școlar, în sala 
noastră de clasă, în școala noastră dragă! 

Să ne revedem sănătoși și voioși la toamnă! 
 Chiar dacă e vacanță și cu toții avem pauză de la învățare, de la tot ce înseamnă școală, unii n-au 

astâmpăr...fac ordine în materialele didactice, în folderele cu documente, mai se inspiră din stânga și din 
dreapta (de la alții la fel de neliniștiți), revizuiesc postări, filmulețe de peste an...așa am ajuns să realizez 
un jurnal tipărit al “Școlii de acasă”, ca produs final al muncii depuse într-o constructivă colaborare școală-
familie.  

 Pentru că starea de bine este cea mai importantă în activitatea de învățare și de această dată prin 
strategii didactice diverse am încercat să-i provoc la învățare, la studiu individual, să-i implic în activități 
gospodărești cu impact asupra dezvoltării lor cognitiv afective și uneori mi-a ieșit, alteori mai puțin, 
întotdeauna exisând loc de mai bine. I-am întrebat pe copii în fiecare zi ce au mai făcut, cum se simt, ce 
dorințe au, înainte să trecem la activități de predare, fixare sau recapitulare; am comunicat clar obiectivele 
de atins săptămânal și zilnic pe google classroom; am luat legătura cu părinții destul de des pentru a vedea 
cum merg lucrurile, cum se văd de acasă și dacă au nevoie de ajutor; a existat un feedback permanent între 
mine ca dascăl - elevii mei și părinții ecestora. 

 Mi-am făcut un obicei ca zilnic în primele săptămâni, apoi săptămânal, să postez jurnalul activităților 
desfășurate, încheind de fiecare dată în mod pozitiv cu un salut de „noapte bună”, cu un gând că „totul va 
fi bine”, cu un „mulțumesc” pentru frumoasa lor implicare. 

 Faptul că deși sunt doar clasa întâi, elevii și-au intrat pe deplin în rolul de beneficiari și parteneri ai 
școlii de acasă, fapt demonstrat și- n zilele de weekend sau din vacanța de primăvară când postau pe grupul 
închis al clasei momente din programul lor sau mai mult, cereau muncă suplimentară. 

 Au rămas în urma acestor ultime luni de școală online: zeci de ore petrecute de mine ca dascăl la 
cursuri/conferințe/ webinarii, sute de postări de către mine și de către ei, mesaje, linkuri ca resurse 
educaționale, mii de fotografii, un jurnal tipărit cu toate activitățile, gândurile noastre, punctele forte și 
slabe ale acestui mod de a face școală fiind concluzionate într-o întâlnire comună tot online. 

 A fost o experiență dificilă din multe perspective, dar pe alocuri și frumoasă, doar pentru că am reușit 
să ne realizăm în linii mari scopul propus și în alt mod decât la catedră în sala de clasă. Din punctul meu de 
vedere, oricât de multe am cunoaște și oricât de bine am stăpâni metodele, aplicațiile, platformele 
educaționale, școala online nu poate înlocui în totalitate școala normală unde relația cadru didactic-elev are 
alte caracteristici, unde copilul se simte cu adevărat elev cu altă responsabilitate, unde mânuirea 
materialelor intuitive din jur aduce schimbarea concretă, unde orarul zilnic impune o altfel de atitudine...din 
chestionarele, sondajele de opinii, discuțiile avute pe parcursul celor 3 luni cu copiii, în unanimitate aceștia 
și-au dorit reîntoarcerea la școala adevărată cât mai repede.  

 Nu știm ce ne așteaptă de la toamnă, în noul an școlar...noi, asemeni multor dascăli și elevi, ne dorim 
revenirea la normalitate...până atunci profităm pe deplin de zilele minunate din această vacanță de 
vară....chiar dacă comunicarea cu clasa continuă virtual din când în când...vacanță frumoasă tuturor!să ne 
revedem cu toții, cu bine! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. INV. PREȘC. ALINA ELENA TOBOȘ 
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 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. 

 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. 

 Tinând cont de vremuri cu care ne confruntăm, metodele și tehnicile de evaluare se pot desfășura și 
online prin intermediul diferitelor programe precum: Google Classroom, WhatsApp, Jamboard, etc. Eu 
folosesc programul Google Classroom. Acesta este un serviciu gratuit pentru școli, organizații non-profit 
și orice persoană care are un Cont Google personal. Classroom îi ajută pe cei care învață să se conecteze 
ușor cu cei care îi învață, atât în cadrul școlilor, cât și în afara acestora. Classroom economisește timp și 
hârtie și facilitează crearea cursurilor, distribuirea temelor, comunicarea și organizare. Folosin această 
platform transmitem informații tuturor elevilor în același timp și putem evalua la fel de repede. Metodele 
și tehnicile de evaluare le adaptâm mediului online însă ele rămân neschimbate. Evaluarea rămâne un 
process important atât pentru evaluarea preșcolarilor cât și pentru noi ca profesori pentru a identifica 
diferitele lipsuri, ceea ce s-a înțeles și ce nu.  

O altă metodă de evaluare online este reprentată de softul educațional. Softurile educationale sunt 
recomandate pentru a ajuta copiii să învețe într-un mod mult mai plăcut. Un soft educațional pentru copii 
constituie un instrument interactiv și atractiv, în conformitate cu programa școlară și reprezintă o provocare 
din punct de vedere cognitiv. De exemplu BestKids recomandă jocuri educative, enciclopedii multimedia 
și softuri educationale pentru mai multe grupe de vârstă, aplicații educative pentru materii precum 
geografia, fizica, matematica sau chimia. 

Toate cele prezentate mai sus reprezintă un alt mod de a evalua onine activitățile desfășurate de cei 
mici și nu numai ajutându-I să se dezvolte mai mult din punct de vedere cognitiv. 
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 CATEVA STRATEGII DE EVALUARE IN PREDAREA ONLINE  

 
 PROFESOR TODA SEBASTIAN,  

ȘCOALA GIMNAZIALA TOLDY SANNICOLAU DE MUNTE, BIHOR 
 
 În momentul redactării acestor rânduri, situația sanitară la nivel național și european se agravează, 

fiecare raport privind numărul infectărilor cu SARS-Cov-2 din țara noastră fiind mai îngrijorător decât cel 
precedent. Sistemul educațional este printre cele mai sensibile la astfel de tulburări din cadrul societății, ca 
o consecință directă a creșterii alarmante a numărului de cazuri în multe dintre centrele urbane importante, 
se pare că întreaga activitate didactică va trece în mediul online, după ce un număr semnificativ de unități 
efectuaseră deja această tranziție în săptămânile precedente. 

 Deși predarea online s-a mai desfășurat în România în perioada stării de urgență din lunile martie-
mai, anul curent, această schimbare a mediului, prin caracterul ei de noutate, prezintă și de această dată 
provocări pentru toți actorii implicați în procesul educațional: elevi, cadre didactice, părinți. Una dintre 
componentele fundamentale ale acestui proces este evaluarea rezultatelor elevilor, o problemă delicată la 
nivelul politicilor educaționale, chiar și înainte de necesitatea efectuării ei de la distanță, în mediul online.49  

 Provocările care apar în evaluarea performanței și însușirii de noi cunoștințe și abilități țin de lipsa 
interacțiunii clasice, față în față, dintre profesor și elev. Acest handicap trebuie și poate fi depășit cu puțină 
creativitate din partea cadrului didactic, prin utilizarea unor strategii generale care să implice elevul în 
procesul de evaluare prin motivarea și atragerea lui în acest proces complex. Iată câteva dintre ele: 

 Folosirea metodelor intens-participative este oportună în evaluarea online. Demonstrarea dobândirii 
de cunoștințe noi poate fi solicitată din partea elevului prin metode ca investigația, portofoliul, proiectul 
experimentul, prototipul. În cazul evaluării diferitelor etape pe care activitatea elevilor le presupune când 
sunt folosite aceste metode, profesorul are șansa de a observa în detaliu și a monitoriza progresul învățării 
și de a regla sau remedia unele aspecte nedorite. 

 Customizarea evaluării performanței poate fi rezalizată, în funcție de disciplina predată, prin 
corelarea diferitelor teme și cerințe cuprinse în evaluare cu interesele personale ale elevilor. Sarcinile 
personalizate ajută la motivarea elevilor, dar și contextualizează îndatorirea fiecăruia dintre elevi, ajungând 
să reducă nivelul de colaborare nedorită dintre aceștia. 

 Evitarea răspunsurilor de tip verbatim din partea elevilor este recomandată atât în predarea și 
evaluarea clasică, cât mai ales în evaluarea de la distanță a activității din mediul online. Sarcinile și 
întrebările nu trebuie elaborate astfel încât elevii să ofere rezolvări și răspunsuri care pur și simplu reproduc 
cuvând cu cuvânt un fragment de lecție, acesta fiind mai degrabă un exercițiu de memorare, decât unul de 
învățare. Pentru a putea evalua eficient gradul de achiziție a cunoștințelor sau deprinderilor, ar fi recomadată 
o abordare în formularea întrebărilor/sarcinilor care să ajute elevul să-și fososească gândirea personală și 
judecata proprie pentru a analiza în profunzime și a înțelege deplin subiectul studiat, în vederea folosirii lui 
în viitor în toate contextele educaționale sau de viață. Un profesor de literatură, de exemplu, trebuie să ceară 
elevilor să identifice metafore direct pe text și să explice folosirea acestora de către autor, nu să solicite 
reproducerea definiției metaforei ca răspuns la o sarcină de lucru.  

 Discutarea serioasă a scenariilor de evaluare reprezintă nu doar o altă strategie folositoare în 
evaluarea online, ci chiar o necesitate în acest context. Este bine ca la începutul interacțiunii profesor-elav, 
să se insiste asupra precizării clare a așteptărilor în ceea ce privește performanța școlară așteptată și a 
modurilor în care elevul poate să atingă nivelul maxim al cerințelor ce urmează a-i fi prezentate. Aflați în 

49 Vezi, Pedagogie. Provocări și dileme privind școala și profesia didactică, Editura Polirom, Iași, 2017, cap.IX. 
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afara incintei școlii, în mediul familiar și familial al căminului propriu, elevilor le este ușor uneori să uite 
regulile, cerințele și așteptările unui demers școlar de învățare și evaluare. Pentru a contracara acest efect 
inevitabil, este imperios necesar ca situația de evaluare să fie tratată de către profesor, pe cât posibil, ca și 
cum ar avea loc în contextul școlar obișnuit. O discuție inițială în care aceste aspecte să fie explicate pe 
îndelete poate pune bazele unui proces de evaluare riguros și îndeamnă elevii să ia în serios acest proces, 
chiar dacă se defășoară de la distanță, prin forța împrejurărilor. Cooptarea părinților ca parteneri în acest 
demers este de bun augur, mărind considerabil șansele sale de reușită.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Garrison, D. Randy, E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice 

(2nd Ed.). New York: Routledge, 2011. 
*Păun, Emil, Provocări și dileme privind școala și profesia didactică, Editura Polirom, Iași, 2017. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 
ÎNV. TODEA FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA MAȘLOC 
JUDEȚUL TIMIȘ 

 
În condițiile actuale, de pandemie, a trebuit să ne adaptăm la predarea-învățarea și evaluarea online.  
Evaluarea reprezintă una dintre laturile esențiale ale procesului de predare-învățare. Întrebările pe 

care trebuie să ni le punem sunt:Cu ce scop facem evaluarea?Ce criterii vom folosi pentru a evalua?Pe cine 
evaluăm?Ce evaluăm?Care instrumente sunt cele mai eficiente pentru a realiza evaluarea pe care am gândit-
o?Pentru a realiza o evaluare care să aibă valoare trebuie să trecem prin trei faze importante:verificarea, 
măsurarea și notarea.Verificarea presupune trecerea în revistă a lucrărilor realizate de copii, fie că sunt 
teste, proiecte, portofolii, lucrări practice-aplicative.Ea presupune o corectare prealabilă, o adunare de date 
și rezultate pe care urmează să le valorificăm.Măsurarea se refera la a stabili punctual cât din ceea ce trebuia 
făcut s-a realizat.Notarea se face pe baza celorlalte două, în ciclul primar stabilindu-se calificativul 
preponderent.Ea este o decizie prin care facem judecăți de valoare folosind ceea ce am verificat și măsurat 
în celelalte două etape.  

Toate etapele se bazează pe scări valorice, scări de notare pe baza cărora măsurăm obiectiv ceea ce 
am urmărit a evalua.Rolul evaluării este tocmai acesta, de a stabili cât s-a învățat, format din obiectivele pe 
care ni le-am propus printr-un grup de activități bine programate. 

Evaluarea trebuie să fie urmată întotdeauna de recuperare, de organizarea de lecții în care încercăm 
să aducem un plus în învățarea unor cunoștințe, priceperi, deprinderi a căror măsurare ne-a arătat că elevii 
nu au reușit să realizeze sarcinile de lucru propuse. 

Vorbind despre evaluarea online avem nevoie de instrumente specifice pentru a o putea realiza.Atunci 
când evaluăm oral, putem folosi mijloacele audio-video unu la unu sau camerele web în grupurile de Skype, 
Whatsapp sau Zoom, Google Classroom sau alte platforme educaționale.  

Pe Google Classroom putem să discutăm cu elevii pe chat, Google Meet e inclus gratuit. Poți să dai 
teme, specificând termenul, poți verifica tema, poți vedea câți elevi au trimis materialele cerute etc.Elevii 
pot face comentarii, se pot ajuta între ei, pot pune întrebări.astfel se poate realiza feedback-ul imediat.De 
asemenea poți posta materiale în timpul activității sau anticipat, poți stabili când sa le vadă elevii, chiar 
ordinea în care să le apară.Elevii pot posta și ei filmulețe și poze astfel încât ceea ce au de făcut să fie 
interesant și motivant pentru ei. 

Dacă am ales “creați” atunci putem crea o temă, putem atașa de pe youtube, putem crea un formular 
căruia îi dăm titlu, poate și o descriere, putem adăuga întrebări cu răspunsuri de tip “paragraph” și să 
marcăm ca obligatoriu.La partea de “chestionar”se pot crea teste. 

Putem pune note, iar elevul să vadă nota primită la returnare. Putem sa “urcăm” și teme sau întrebări 
scrise de mână. 

Pe Google Jamboard elevii pot da răspunsuri scurte și pot vedea toate răspunsurile apărute 
virtual.Astfel, ei pot să se și autoevalueze, să compare răspunsul lor cu al celorlalți.De asemenea putem 
crea fișe de lucru, pe care elevii le pot edita sau doar vedea, după cum alegem.Putem încărca imagini de pe 
Google, Google Jamboard sau imagini.Copiii pot scrie cu degetul pe ecranul telefonului sau al tabletei. 

Dintre extensiile cele mai folositoare nouă și copiilor putem alege “Tab Scissors”, “Tab Glue”, “Add 
to Google Classroom”, “Save to Drive” sau “Web Paint”. 

Evaluarea se poate face însă si prin realizarea unor lucrări practice pe care elevii le-au prezentat 
colegilor în cadrul anumitor discipline.Dealtfel, lucrările practice plac elevilor de ciclu primar foarte mult. 
Ele îi pun în situația de a aplica ceea ce au învățat. 

 Proiectul este o altă metodă care ne poate ajuta în activitatea de evaluare. Proiectul are multe 
avantaje: 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 
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posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi, abilităţi); permite exersarea 
şi evaluarea  capacităţii de a observa;  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.. 

Portofoliul este foarte eficient în procesul evaluării. „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). 

După cum vedem avem o multitudine de posibilități de a evalua eficient și corect activitatea și atunci 
când școala se desfășoară online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*www.digitalnation.ro 
*www.educatiacontinua.edu.ro 
*iTeach.ro/experiențe didactice 
*Valygreavu/câteva aspecte despre evaluarea on-line 
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EVALUAREA - PARTE ESENȚIALĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV-

EDUCATIV 
 

PROF. BICA ALINA ELENA, GPP PITICOT CÂMPENI 
PROF. TODEA SIMONA, GPP PITICOT CÂMPENI 

 
Evaluarea este o parte esențială a procesului instructiv-educativ, alături de predare şi învăţare având 

ca scop principal verificarea și măsurarea obiectivelor atinse, reglarea și eficientizarea procesului de 
învățământ.  

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode moderne: observarea sistematică a comportamentului, proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea. 
Metoda modernă de evaluare cu ajutorul calculatoarelor 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. 

Evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. Este 
foarte dificil să găsim întotdeauna metoda cea mai eficientă de evaluare.  

Acest început de an școlar este diferit de cele din trecut. Astfel, dacă anii anteriori copilul împreună 
cu părintele putea face o vizită la instituția de educație, se putea familiariza cu educatoarele și mediul 
educational, în acest an este aparte. Chiar dacă au frecventat grădinița și copiii sunt în grupa mare, au apărut 
schimbări radicale în spațiile unității (săli de clasă, sala de mese, zona de așteptare, trasee bine delimitate 
și semnalizate). De aceea în primele săptămâni a fost acomodarea copiilor cu mediul din grădiniță și 
prezentarea noilor reguli de distanțare, de sănătate și igienă. Foarte multă importanță am dat emoțiilor 
copiilor, deoarece este foarte important să recunoască și să verbalizeze emoțiile pe care le trăiesc, indiferent 
de desfășurarea activităților, față în față sau în sistem online. Am pornit de la un simplu mesaj : Eu m-am 
simțit...pentru că…. Copiii sunt foarte atenți la modul în care adulții vorbesc despre emoții, mai ales ținând 
cont de contextual actual. 

Programul de evaluare se concentrează pe formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare, 
abilităților și deprinderilor aferente domeniului cognitive și al cunoașterii lumii, completat cu 
comportamente cheie din domeniul socio-emoțional. Evaluarea a inclus jocuri și activități tematice, proiecte 
concurente pentru a atinge mai mult de un comportament odată, specific pregătirii pentru un an cu succes, 
activități care s-au desfășurat, atât în sala de grupă cât și la distanță (în cazul unui scenariu hibrid sau 
online). 

Modalitățile de realizare ale evaluării sunt: observația; chestionarul; testele. În cadrul evaluării online 
se pot folosi diverse resurse și modalități de realizare a activităților: 

 video-uri și materialle audio–avantajul că materialele video sunt preferate de copii, prin urmare 
există șanse mai mari să se implice mai mult în procesul de învățare, ceea ce conduce la o mai bună 
înțelegere și reținere a informațiilor. Impactul asupra copiilor este faptul că vizionarea de material video 
poate genera o conexiune emoțională care permite o interacțiune mai profundă, memorabilă cu informațiile 
prezentate 

 platformaWordwal –poate fi utilizat pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile; 
Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web: computer, tabletă, telefon sau tablă 
interactivă.Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau descărcate ca fișier PDF. Ele pot însoți activitățile 
interactive sau cele independente. 

 formulare Google -reprezintă o modalitate eficientă și gratuită de a aduna și organiza volume 
mari sau mici de informații; permite primirea răspunsurilor într-un timp real 

 platforma LearningApps este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesele de 
învățare și predare prin module interactive. 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.  
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 animatii 3D pentru a capta atenţia preşcolarilor cu ajutorul Mozaweb 
 aplicaţia Zoom pentru a crea zoom pentru a înregistra o lecţie: avantajele aplicației este calitatea 

înregistrării; meniu simplu; posibilitatea conectării video; convertirea automată a înregistrării  
Oricare ar fi modalitatea de evaluare, aceasta trebuie să oglindească obiectiv nivelul de înțelegere al 

copilului, pentru a se putea trasa o cale de urmat atentă și riguros stabilită, după care cadrul didactic să se 
ghideze. Este esențial ca lacunele care apar să fie corectate, pentru ca învățarea să aibă continuitate. 
Rezultatele evaluărilor, oricare ar fi ele în sIstem hibrid sau online trebuie tratate cu foarte mare seriozitate.  

Ca educatoare, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin intermediul 
acesteia aflu la ce nivel sunt copiii şi unde există anumite probleme. Îmi pot stabili chiar din start calea pe 
care o am de urmat. În sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a 
comportamentului elevului copilului. Trebuie utilizate un sistem de metode, amplificându-le astfel 
avantajele şi diminuându-le dezavantajele și astfel elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai 
productive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
• CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 

2006;  
• CUCOŞ, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000;  
• ILIE, Marian D., Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii, 

Timişoara, Editura Mirton, 2005;  
• MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006; 
•  MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura 

Universitaria, 2010. 
• http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
• www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cab

a c.doc http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26 

1559

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf


 
 DE CE AVEM NEVOIE DE EVALUARE? 

 
 PROF. TODERIC ADRIANA 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA 
 

Predarea este componenta prin care transmitem un anume conținut către 
elev. Chiar dacă majoritatea pedagogiilor recomandă interacțiunea, totuși, 
acest proces rămâne de cele mai multe ori unidirecțional, sau, cu o implicare 
minimală din partea elevilor. Interacțiunea presupune și o modalitate aplicată 
de a testa subiectul, de a-l determina la activism educațional, de a-l determina 
a se manifesta preocupat de propria implicare în procesul cunoașterii. 

Învățarea este componenta individuală sau direcționată, unilaterală, voită și foarte diversificată 
practicată de elev. În acestr context profesorul are rolul de a organiza informația, de a ghida studiul și de a 
se implica drept suport în tot acest context. Învățarea necesită o puternică componentă motivațională, în 
încercarea de a găsi răspunsuri la întrebarea -de ce trebuie să învăț asta?. Diversitatea acestor răspunsuri 
vine din complexitatea ființei umane, a intereslor, pasiunilor, scopurilor, etc. La nivel școlar, nu puține sunt 
cazurile în care resursele motivaționale sunt mobilizate de interesul pentru note. Unii specialiști în 
pedagogie, consideră că nota în sine nu ar trebui să devină un scop al învățării, ci, aceasta ar trebui plasată 
într-un plan secundar, după interesul înțelegerii și/sau acumulării de informații utile. Astfel, în acest context, 
în care nota este importantă pentru elevi, se impune un proces logic și obiectiv de evaluare și notare. 

Evaluarea este o componenta 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 conformitate 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. In mod current, prin evaluare în învățămînt se înțelege 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. 

Aprecierea presupune raportarea datelor obținute prin măsurare la un set de criterii sau de norme, în 
vederea emiterii unor judecăți asupra valorii rezultatelor şi a elaborării concluziilor. Decizia prelungeşte 
actul aprecierii într-o notă, caracterizare, hotărâre, recomandare şi vizează măsuri de îmbunătățire a 
activității în etapele următoare. Notarea reprezintă o componentă a evaluării, actul de decizie asumat de 
cadrul didactic față de performanțele, rezultatele obținute de elevi.Nota şcolară traduce evaluarea unei 
performanțe sau a unei conduite, specifice domeniului educației în diferite forme exprimate prin cifre, 
simboluri, calificative, scoruri etalonate, norme (A. Nicu, Curs de pedagogie) 

Există numeroase metode de notare clasificate în metode tradiționale și metode complementare de 
evaluare. Cele tradiționale au primit această denumire datorită frecvenței de folosire în timp, în procesul 
didactic, fiind cele mai răspândite. Cealaltă categorie, mai recentă, propune o gama mai diversificată de 
modalități de evaluare, angajând într-o formă mai motivată elevul în activități educative. Se amintesc , în 
literature de specialitate, trei categorii de probe specific evaluarii didactice- probe scrise, orale și 
practice.Dintre metodele complementare de evaluare, cele mai utilizare, sunt eșantionarea activității, 
observarea curentă, referatul, proiectul, portofoliu. 

Indiferent de modalitatea aleasă pentru realizarea evaluării didactice, acest proces de mare 
responsabilitate trebuie să fie corect, complet, logic și oportun. 

 
 
 
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 
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 EVALUAREA DIDACTICA 

 
 PROF. TODERIC IOAN CRISTIAN 

 COLEGIUL TEHNIC INFOEL BISTRIȚA 
 
În lucrarea ”Dicţionar de termeni pedagogici”, S. Cristea, definește evaluarea ca fiind o acţiune 

managerială proprie sistemelor socio-umane care solicită raportarea rezultatelor obţinute, într-o anumită 
activitate la un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime. 

Didactica curriculară este cea care apreciază evaluarea procesului de învăţământ drept o activitate de 
colectare a datelor obținute, o interpretare a datelor privind efectele directe ale relaţiei profesor-elev, toate 
acestea cu scopul declarativ de a eficientiza funcţionarea sistemului educaţional. 

Având drept element de pornire teoriile evaluării didactice, D. Ausubel, identifică următorii paşi, 
având evaluarea ca punct final: 

 -stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile ale elevilor. 
- proiectarea şi realizarea programului de realizare a scopurilor propuse. 
- măsurarea rezultatelor aplicării programului. 
Principalele concepte pe care teoria evaluării le precizează, sunt măsurarea, aprecierea și decizia. 
După I.T. Radu măsurarea reprezintă procesul de stabilire a realizărilor în activitatea de învăţare, 

proces care constă în aplicarea unor instrumente și/sau probe în vederea cunoaşterii efectelor acţiunii 
instructiv-educative şi în vederea obţinerii datelor pentru a constata îndeplinire a scopului propus. 
Aprecierea constă în emiterea, din partea unei persoane avizate, a unei judecăţi de valoare. Decizia are în 
vedere stabilirea unor concluzii care rezultă din interpretarea datelor evaluării şi, pornind de la aceasta, 
stabilirea unor măsuri de reglare a funcţionalităţii procesului de predare – învăţare şi de ameliorare/ 
îmbunătăţire a rezultatelor pe care elevii le vor obţine la evaluările ulterioare. 

În literatura de specialitate se amintește de evaluarea educațională. Aceasta este un proces menit să 
măsoare şi să aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educaţie sau a unei părţi/ discipline/ modul a 
acestuia, precum 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 

Profesorul Ioan Cerghit (2002) afirma că evaluarea şcolară are valoarea unei interogaţii cu privire la: 
1. Ce se evaluează?- obiectul evaluării. 
2. De ce se evaluază?- semnificaţia evaluării. 
3. Ce paşi trebuie făcuţi?- operaţiile evaluării. 
4. În raport de ce se evaluază?- criteriile evaluării. 
5. Când se evaluează?- momentul evaluării. 
6 Cum se evaluază?-metode, tehnici, instrumente. 
7. Cine evaluează?- momentul evaluării 
Se consideră că evaluarea modernă este asociată grijii față de masurarea și aprecierea rezultatelor și 

nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii si măsuri 
ameliorative. Acest tip de evaluare devine un mijloc de comunicare de informații asupra stadiului invățării, 
în vederea ameliorării sau reorganizarii acestei. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană,  
*Cerghit, Ioan, Bunescu, Vasile, 1988, Metodologia instruirii, in Curs de pedagogie, Universitatea 

Bucureşti. 
*Ionescu, Miron, Radu, Ion, 1985, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

-INVAȚAMANTUL PRIMAR- 
 

PROF. INV. PRIMAR TODEROIU OANA CATALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.4 ” ELENA DONICI CANTACUZINO”,  

PUCIOASA, DAMBOVIȚA 
 
 Trecerea de la învățământul ”față în față” la cel online, a fost o provocare pentru cadre 

didactice, elevi, părinți. 
 Știm foarte bine legătura strânsă dintre predare-învățare-evaluare, precum și importanța 

fiecărei componente. 
 Dacă predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev, învățarea este 

componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de acesta, evaluarea este 
componenta de autoreglare. 

 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. 
 Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele 

web pe platformele Zoom, Meet etc., în care evaluatul să poată răspunde la o întrebare sau o lecție învățată.  
 De asemenea, putem realiza fișe de observare sistematică a comportamentului elevilor. 
 Pentru probele scrise se pot utilize diverse platforme și aplicații, în funcție de vârsta elevilor 

deprinderile lor de a folosi tehnologia. 
 Noi am utilizat la clasa a II-a :Google Classroom, Jamboard, Kahoot, Wordwall, Chatter Pix, Asq.  
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 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, 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. 
 Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker Chatter Pix etc.  
 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 ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TOKES EMILIA EMANUELA  

 
Considerat ca proces, învățământul reprezintă alternarea activităților de predare, învățare, evaluare. 

Conceptul de predare a suferit de-a lungul timpului, modificări substanțiale, dobândind un conținut tot mai 
cuprinzător și mai complex. 

În didactica tradițională, actul predării era unidirecțional, adică îndreptat de la profesor spre elev și 
avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care elevii urmau să le asimileze în mod 
pasiv. Apoi, s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai fie atribuită doar 
profesorului, ci să îl implice și pe elev. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în didactica modernă, predarea 
nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de cunoștințe, ci ca o problemă de 
organizare și conducere a proceselor de învățare. Interactivitatea foarte des întâlnite în cadrul proceselor 
didactice moderne, cu toate că nu de multe ori nu pote fi finalizată 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 învaț asta’’ 
răspunsul ar trebui să-l găsim în fiecare predare. Răspunsul e diferit de la o genetație la alta. 

Evaluarea reprezintă alături de predare și învățare o funcție și o componentă fundamentală a 
procesului de învățământ. Evaluarea este o activitate complexă de stabilire a relevanței și a valorii unor 
procese, performanțe, comportamente, prin raportarea acestora la un sistem de indicatori de performanță, 
respectiv criterii și standarde prestabilite. Pedegogie modernă promovează o evaluare științifică, obiectivă, 
continuă, sistematică în trei etape: verificarea, măsurarea, aprecierea. Predarea-învățarea-evaluarea sunt 
procese care se află într-o relație de interdependență, intercondinționându-se reciproc. 

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.  

Experința 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 fi uluitoare. Dar să nu uităm și să 
avem în vedere natura academică a misiunii, ce dorim ca elevii să ne arate că știu, adică ce au învățat să 
facă.  

Câteva modalități de evaluare prin rețelele de socializare: 
• Google Classroom – se poartă discuții ci elevii, se corectează temele, se poate oferi un feedback 

fiecărui elev. Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi, de aceea încurajați 
elevii să exploreze și să facă acest 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 o poate reda 
cu ajutorul tehnologiei.  
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DAR DE CE AVEM NEVOIE DE EVALUARE? 

 
PROF. ŢOLEA NICOLETA,  

CLUBUL COPIILOR CAMPULUNG 
 
 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 lor), docimantică sau 

doxologia, 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; 
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- 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. 

 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.  
 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. 

 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. Ineficient și insuficient, pentru că mentalitatea noastră românească este mult mai 
puternică decât o inițiativă răzleață. 

 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; 

1565



• 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 1.Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
2.Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea 

procesului didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1 
3.Tănase, M. ,,Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, 

ISBN 978-973-0-11834-6,  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN INVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR JURCA RAMONA TEODORA  

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSA, JUD.ARAD 
 

A evalua este oarecum mai dificil decât a preda, chiar este deoarece presupune o pregătire , evaluarea 

e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure 

cele caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

Dar şcolile s-au oprit brusc şi noi ca şi profesori am fost puşi în situaţia de a ne adapta nevoilor şcolii 

online, dar pentru aceasta avem nevoie de instrumente.Care să fie oare? 

Simplu dar şi dificil în acelaşi timp.De ce? pentru că mai ieri ne plângeam de timpul excesiv petrecut 

de copiii noştri în faţa calculatorului , telefonului a dispozitivelor legate de internet în general şi acum noi 

am devenit, independent de dorinţa noastră cei care, pot spune, că îi forţăm să stea aproape un sfert din zi 

în faţa acestora!! Păcat, dar sănătatea este mai importantă în aceste vremuri netrăite de noi până în prezent. 

Fiind puşi în această situaţie, atât profesorul(şcoala) cât şi părintele elevului de ciclul primar trebuie 

să pună la dispoziţie copilului :calculator, laptop, telefon, o adresă de mail, aplicaţii peste aplicaţii . Fiecare 

copil trebuie învăţat să folosească aplicaţiile respective ceea ce presupune munca în 

echipă:profesor/părinte/copil. 

După etapa pedării care este relativ uşoară , urmează şi cea a evaluării .Din martie şi până acum nu 

ne putem plânge , au apărut tot felul de platforme online puse la dispoziţia noastră cu exerciţii recapitulative 

şi teste online care fac evaluarea să fie plăcută şi chiar distractivă uneori.Dar cei care folosim platforma 

Google Classroom avem la dispoziţie numeroase instrumente pentru crearea unor chestionare şi teste . 

 

Câteva platforme de unde se pot lua exerciţii şi chiar teste interactive : 
https://www.liveworksheets.com/  

https://wordwall.net/,  
https://learningapps.org/ 
https://academiaabc.ro/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VIOLETA-IZABELA TOMA 
 
 ,,Evaluarea este un proces de obținere, măsurare și apreciere a informațiilor referitoare la procesul 

de învățământ, în ansamblul său, sau la anumite componente ale acestuia în vederea luării unor decizii 
asupra unor componente sau a întregului proces formativ.”(A.Roman, 2015, pag.121) 

Urmărind realizarea evaluării cunoștințelor, capacităților și atitudinilor, și a intereselor, metodele 
alternative de evaluare au ca scop observarea sistematică a comportamentului elevilor prin evaluare 
tradițională, modernă și online. 

Metodele de evaluare în online sunt numeroase, dar metodele alternative de evaluare pot fi folosite 
cu succes în evaluarea online. Aceste metode sunt: investigația, proiectul, portofoliul, hărțile conceptuale, 
jurnalul reflexiv, studiul de caz, înregistrări audio și video, tehnica 3-2-1 și metoda R.A.I. 

În continuare voi prezenta câteva dintre metodele de evaluare în online care pot fi folosite la 
învățământul primar : 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; teste online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Pentru a putea facilita evaluarea avem nevoie de instrumente de evaluare.Aceste instrumente de 
evaluare sunt: 

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. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce în aplicație. 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. 

Această aplicație este un real succes la clasă, deoarece până acum am folosit-o cel mai des la 
activitățile desfășurate și este pe placul elevilor.Această aplicație poate fi folosita la toate disciplinele 
studiate în învățământul primar. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
BILIOGRAFIE:  
1.Alina Roman, Evelina Balaș, Proiectarea situaților de învățare scolară, Ed.Eikon, 2015 
2. https://quizizz.com/join 
3. https//wordwall.net  
4. Google  
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EVALUAREA SCOLARA A ELEVILOR CU CES IN INVATAMANTUL 

ONLINE 
 

 PROF. TOMA MIHAELA 
 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU INCLUZIVA TARGU NEAMT 

 
 Procesul de învăţământ este alcătuit din trei compenente esenţiale predare-învăţare-

evaluare.Evaluarea şcolară a elevilor cu CES în învăţământul este referitor la o prestaţie orală, scrisă sau 
practică e elevilor, în funcţie de o serie de itemi şi descriptori de performanţă prestabilitabiliţi de profesor, 
alături de aprecieri verbale şi feedback.Acesta din urmă îl ajută pe elev să înţeleagă unde şi ce a greşit sau 
a rezolvat incomplet şi mai ales cum poate remedia problema, situaţii-problemă care să fie inspirate din 
experienţele sale zilnice în vederea unei bune integrări socio-profesionale, cu sprijinul profesorului, care 
trebuie să îi acorde o stimulare continuă, cu un ton blând, calm, cât mai aproape de nevoile elevului cu 
CES, să îi fie un sprijin de nădejde oricând şi să nu mai repete greşelile în viitor. 

 Relaţia profesor-elev-părinţi trebuie să fie strânsă, să existe o colaborare eficientă pentru a se putea 
adapta elevul cu CES într-o societate în continuă schimbare, în era digitală, în învăţământul online, toţi 
eleviii cu CES trebuie apreciaţi pentru efortul depus, în funcţie de posibilităţile reale de învăţare ţinând cont 
de gradul şi tipul deficienţei şi a particularităţilor individuale, precum şi a decalajului dintre vârsta mintală 
şi cea cronologică, gradul de înţelegere a sarcinilor propuse, cultivarea interesului pentru învăţare şi 
stabilirea nivelului de progres înregistrat în cadrul evaluărilor iniţiale, sumative şi finale şi compararea 
rezultatelor obţinute de către elevul cu CES.Astfel, profesorul va constata şi diagnostica performanţele 
elevilor, factorii şi condiţiile care au dus la succes sau insucces şcolar(factori de natură socială, pedagogică, 
familială, medicală), informarea constantă a părinţilor cu privire la rezultatele obţinute de copiii lor, 
ameliorarea, optimzarea şi stimularea învăţării, precum şi a perfecţioanare şi inovare continuă a procesului 
instructiv-educativ-terapeutic-recuperator al elevilor cu CES. 

 În contextul situaţiei actuale, învăţământul online pentru eleviii cu CES, la început s-a desfăşurat 
într-un grup de WhatsApp, facebook, unde postam toţi profesorii de la clasa respectivă sarcinile propuse, 
numai că exista dezavantajul explicaţiilor suplimentare ale profesorului sau reluarea unor secvenţe din 
cadrul activităţii, respectiv sprijin efectiv al acestuia prin purtarea mâinii elevului cu CES pentru scriere 
corectă, nevoia de socializare la nivelul grupul şi a lucrului în echipă.Ulterior, am creat pe googleclassroom 
o clasa unde si-au facut profesorii şi elevii acelei clase conturi , postam fişe de lucru diferenţiate pe nivele 
minimal, mediu şi maximal, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei fiecărui elev, apoi le corectam şi primeau 
feedback pentru sarcinile rezolvate de elevi.Discutam frecvent cu părinţii despre evoluţia elevilor pe 
parcursul perioadei în care s-a desfăşurat învăţământul online, le propuneam actvităţi suplimentare de 
petrecere a timpului liber, întrucât ei înţelegeau mai greu situaţia cu care ne confruntam şi pentru a nu 
interveni monotonia, plictiseala în programul lor zilnic, uneori părinţii avea nevoie de consiliere pedagogică 
şi psihologică. 

 Săptămânal realizam rapoarte privind activitatea desfăşurată în mediul online, print-screen cu 
materialele postate de către profesori, video pe messenger cu eleviii, părinţii îmi trimiteau fotografii, 
filmuleţe video din timpul activităţilor desfăşurate cu copiii lor, deoarece unii dintre părinţi lucrau în 
domeniul sănătăţii şi erau foarte solicitaţi la serviciu, iar un avantaj era acela de a benefia de flexibilitatea 
programului şi rezolvau fişele de lucru cu eleviii când le permitea timpul.Pentru activităţile practice la 
ofeream un video cu explicaţiile fiecărei etape de realizare a produsului finit, respectic planşa-model, iar 
eleviii realizau demonstraţia cu acţiuni realizată de profesor în acelaşi timp cu el sau după ce au vizionat 
filmuleţul, apoi fiind notată şi apreciată lucrarea efectuată de elev.Alţi părinţi au fost încântaţi de această 
perioadă, deoarece ori aveau copiii lor cu deficienţe fizice se deplasau mai greu sau aveau ei un program 
prea încărcat şi îi mai lipseau de la şcoală, în mediul online, eleviii s-au putut în toate activităţile propuse, 
iar părinţii au petrecut mai mult timp de calitate împreună cu copiii lor, desfăşurând şi activităţi ludice, 
sportive, cultural-istorice, în scop educativ. 
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TEHNOLOGII UTILE PENTRU EVALUAREA ONLINE 

 
TOMA VALENTINA, PROFESOR INVATAMANT PRIMAR 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,VINTILA BRATIANU”, ŞTEFANESTI –ARGES 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, se deschide calea 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 
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 multiple. 

Voi enumera 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 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. 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. 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.  

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, joculețe simple de potrivire a 
cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri . 

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 atât 
imaginea de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.  

-Storybird 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 
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gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a imprima povestea 
creată pe site. În 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, 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. 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 educație civică, geografie, biologie, istorie, educație artistică. 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.  

Prezentare interactivă cu sondaje de opinie prin Mentimeter : aceasta este o soluție utilă pe care 
o putem folosi în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google Meet, când partajăm, ecranul. Cu un cont 
gratuit pe Mentimeter, putem crea prezentări interactive, la care să adăugăm întrebări cu răspuns 
închis. Spre exemplu, când introducem o temă nouă sau vrem 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 apar imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, putem corecta 
informații care au rămas neclare și îndrepta procesul de învățare. Odată ce creăm un sondaj, un 
Wordcloud (norișor de cuvinte creat automat pe baza cuvintelor introduse de elevi), sau un test cu 
variante de răspuns, se va crea automat un cod pe care participanții îl pot introduce accesând 
menti.com pentru a putea oferi răspunsul.  

 Este important ca noi profesorii să explorăm și să încurajăm si elevii 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-

inteaching-and-learning/,  
2. 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 
3.www.noi-orizonturi.ro 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII ON-LINE 

 
PROF. TOMICI CORINA,  

LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C.BRATIANU,  
TIMIȘOARA , MATEMATICA  

 
 Evaluarea on-line 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 
(programe de recuperare). Evaluarea on-line ă nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor 
şi nici ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa 
atingerii scopului evaluării on-line este cu atât mai mare cu cât noi, profesorii, reuşim să-i determinăm pe 
elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia 
cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate.. 

 Pentru ca evaluarea on-line 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; 
 SCOPUL URMARIT în evaluarea on-line: 
• identificarea nivelul achiziţiilor on-line 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). 
 PRINCIPIUL TEMPORALITATII în evaluarea on-line: 
• se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, 

începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 
 
 OBIECTUL EVALUARII on-line 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. 

 
 FUNCTII INDEPLINITE 
• funcţie diagnostică; 
• funcţie prognostică. 
 MODALITATI DE REALIZARE 
• harta conceptuală; 
• investigaţia; 
• chestionarul; 
• testele  
 AVANTAJELE EVALUARII on-line : oferă 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 cerințele următoare; pe baza informaţiilor evaluării on-line se 
planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare. 

Iată 5 motive pentru care e-learningul poate deveni un real ajutor în completarea procesului de 
pregătire pentru examene importante: 

1. Orar flexibil, acces în timp real. Atunci când învață la şcoală elevul trebuie să se adapteze unui 
anume orar. Uneori se întâmplă ca acesta să nu corespundă cu bioritmul său natural. Resursele online îi pot 
permite să își facă un orar în acord cu nevoile sale. Mai mult, poate accesa informaţiile oriunde s-ar afla. 
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Un exemplu în acest sens este Examenultau.ro care poate fi accesat 24h/7 de pe laptop, tabletă şi 
smartphone. 

2. Libertatea de a greși. Să recunoaştem, învăţarea presupune şi greşeli şi nimănui nu-i place să 
greşească de faţă cu toţi colegii. Mai ales adolescenților din ziua de azi. Uneori se vor inhiba să ofere 
răspunsuri din cauza temerii de a nu se face de râs în fața colegilor. Pe platformele online această teamă 
dispare. Elevul se poate testa de câte ori este necesar, indiferent de greșelile inițiale, până când este sigur 
că a acoperit lacunele. 

3. Ȋnvăţare personalizată. Pentru un profesor este imposibil la clasă să se ocupe de fiecare elev în 
parte. Ȋn mediul online fiecare își poate personaliza învăţarea în funcţie de nevoile pe care le are. De 
exemplu, pe ExamenulTau.ro elevii pot învăţa sistematic (cu aprofundare pe materie) sau rapid (centrat pe 
noţiunile pe care le ştii deja). 

4. Dinamism şi interactivitate. Spre deosebire de învăţarea clasică, metodele interactive din mediul 
online sunt variate, deseori mai apropiate vizual de jocurile cu care elevii sunt obișnuiți și îi ajută să reţină 
mai uşor informaţiile explorând atât memoria vizuală, cât și pe cea auditivă. Foarte important este și că 
resursele sunt întotdeauna la îndemână. ExamenulTau.ro le pune elevilor la dispoziţie imagini, filme de 
predare, planşe recapitulative şi o mulţime de teste interactive. 

5. Optimizarea timpului. La clasă o noţiune mai grea poate fi predată timp de 3 zile, adică 150 de de 
minute pe săptămână. Acest timp poate fi suficient pentru un elev, dar poate este prea scurt sau mult prea 
lung pentru altul. Ȋn funcţie de ritmul propriu de a înţelege noţiunile din programă, în mediul online ei pot 
învăţa o noțiune nouă în 50-60 de minute sau pot avea șansa de a insista mai mult asupra ei, pentru a nu 
trece mai departe cu goluri. Platforma ExamenulTau.ro le oferă șansa de a parcurge în ritmul propriu 
capitolele de conţinut. Acestea includ toată materia de studiu pentru Evaluarea Naţională de clasa a VIII-a. 
Testele personalizate ajută la fixarea noțiunilor. 

 
  DEZAVANTAJELE EVALUARII on-line : 
• nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
• nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
• elevii se pot inspira din diverse surse la evaluarea online 
 DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII 
Evaluarea online nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROF. INV. PRESCOLAR TOMŞA MARIA VIOLETA 

 GRADINITA ŞTEFAN CEL MARE, JUD. NEAMT 
  

 Societatea se află într-o continua transformare şi valorizare. Cum învăţamântul preşcolar, ca şi 
celelalte trepte de învăţământ trebuie să ţină pasul cu transformările societăţii, şi el se află într-un dinamic 
proces de restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial. Orice reformă trebuie să se încheie 
cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este şi ea reconsiderată şi reglementată pe criterii noi. 

 Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi 
aprecierea rezultatelor scolare şi a procesului didactic. În învăţămantul preşcolar actul de evaluare pastrează 
caracteristicile evaluării activitaţii didactice, având drept scop masurarea si aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor, dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelasi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în atitudinile şi comportamentele 
dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. Din perspectiva momentului efectuării şi a 
modului de interpretare a datelor cu relevanţă în desfaşurarea procesului didactic, se contureaza utilizarea 
în învăţământul preprimar a urmatoarelor forme de evaluare : 

evaluare iniţială, evaluare cumulativă- sumativă, evaluare formativa- continuă. 
 Evaluarea iniţială – se realizează la începutul anului scolar, în momentul iniţierii unui program de 

instruire, şi are rol de a stabili nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, de a cunoaşte capacităţile de 
învăţare ale copiilor, concluziile desprinse în urma evaluării iniţiale ajută la realizarea predicţiei – stabilirea 
coordonatelor esenţiale ale activităţii viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru obţinera 
performanţei copiilor, ritmul de parcurgere a conţinuturilor, deci premisa pentru eficienţa procesului de 
învătământ preşcolar viitor, care se va oglindi în planificarea semestrială. Datele obţinute la acest tip de 
evaluare ajută la conturarea activitatii didactice în trei planuri : 

stabilirea modului adecvat de predare a noului continut ; organizarea unui program coerent de 
recuperare pentru întreaga grupă de copii; aplicarea unor măsuri recuperatorii pentru unii copii din grupă. 
fie de sprijin şi recuperare, fie activitate suplimentară pentru copiii supradotaţi. 

 Evaluarea formativ continuă este una din formele cele mai des utilizate în gradiniţă şi se manifestă 
în toate activităţile derulate, de la observarea continuă a comportamentului copiilor, a reacţiilor pe care le 
au la diverse solicitări, a semnalării progreselor pe care le fac prin rezolvarea unor sarcini cu un grad ridicat 
de dificultate, pâna la recompensarea succeselor pe care copiii le obţin. Utilizarea acestei forme de evaluare 
ajută atât educatoarea, dar în special copilul la reglarea activităţii. Pentru a avea rolul pozitiv care l-am 
mentionat anterior, evaluarea formativă trebuie să respecte unele cerinţe: aprecierile educatoarei să fie 
făcute la momentul potrivit; aprecierile verbale: »Foarte bine », Bravo » să reflecte cu adevărat performanţa 
copilului, prin urmare să aibă acoperire în fapte; criteriile de acordare a recompenselor să fie cunoscute de 
copii înainte de acordarea lor . 

 Avantajele utilizării acestei forme de evaluare sunt multiple, dintre acestea amintim: sesizează 
imediat lacunele, rămânerile în urmă a unor copii şi, implicit, educatoarea acţionează pentru recuperarea 
acestora; se verifică, la fiecare copil în parte, întregul conţinut al domeniului de cunoaştere selectat pentru 
evaluare. 

 Evaluarea sumativă, cumulativă, se realizează de regulă la sfârşitul unui semestru, al unui an 
şcolar, urmăreşte să realizeze un sondaj despre cunoştinţele şi achiziţiile copiilor în urma participării la un 
anumit program educaţional. Rezultatele obţinute se raportează la obiectivele programei preşcolare, gradul 
de realizare al acestora, cu mijloacele si strategiile didactice propuse de fiecare educatoare. În evaluarea 
cumulativă sau sumativă se constată rezultatele, dar important este interpretarea acestora prin prisma 
metodelor şi strategilor de lucru, ca imediat să urmeze decizia în adoptarea unor programe educaţionale, 
care să conducă la creşterea performanţei copiilor.  

 Metoda de evaluare orală este una din cele mai raspândite şi utilizate metode tradiţionale, 
realizându-se prin întrebări/răspunsuri. Este folosită cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe 
parcursul programului de instruire. Evaluarea orală este specifică situaţiilor în care performanţa trebuie 
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exprimată prin comunicare orală, implică abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a 
formula întrebari 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 si corectă. 

 Evaluarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi : 
-Conversaţia curentă cu copilul aduce date neorganizate, nesistematice, . Se recurge atunci la 

conversaţia dirijată sau semidirijată, axată pe problemele care ne interesează, ale carei rezultate sunt apoi 
prelucrate şi sistematizate. 

-Conversaţia de verificare este puternic structurată, intenţia de verificare fiind evidentă. Acest tip de 
conversatie o putem întâlni în cadrul unei activităţi, la etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite 
anterior. 

 Metodele orale prezintă următoarele avantaje : 
-posibilitatea dialogului educatoare-preşcolar, educatoarea işi poate da seama nu doar de « ceea ce 

stie » copilul, ci şi cum gândeste el, cum se exprimă ; 
-reprezinta un mijloc util de verificare a pregătirii preşcolarilor ; 
-îndeplineşte şi functii de invăţare, prin repetarea şi fixarea cunostinţelor ; 
-îi deprind pe preşcolari cu comunicarea orală directa, cu logica expunerii, le formează spontaneitatea, 

dicţia, fluiditatea exprimării ; 
-favorizează dirijarea copiilor către raspunsuri corecte, prin întrebări suplimentare ; 
-permite tratarea diferenţiată a copiilor, în funcţie de solicitările şi posibilităţile acestora. 
 Metoda are însă şi unele dezavantaje : 
-validitate redusă datorită duratei scurte a examinarii, raspunsurile nu se conservă, variaţia 

comportamentului evaluatorului, etc ; 
-consumă mult timp ; 
-dezavantajează copiii timizi şi pe cei care elaborează mai greu răspunsurile. 
 Indiferent de forma care se utilizează evaluarea, desfăşurată în scopul de reglare şi autoreglare a 

activităţii didactice, este un proces complex, dar în acelaşi timp firesc şi normal, integrat procesului de 
învătământ. Ea furnizeaza date importante despre capacităţile de învătare a copiilor, pentru ca, în deplină 
cunoştinţă de cauză, să se stabilească obiectivele activităţii următoare şi să se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare. 

 Educatoarele aleg metode şi tehnici de evaluare potrivite şi le adaptează nivelului individual de vârsta 
al copilului. 
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EVALUARE CONTINUĂ  

DE LA ȘCOALĂ ȘI DE ACASĂ  
 

PROF. TOPOR NARCIZA PARASCHIVA,  
LICEUL TEORETIC „DECEBAL”, CONSTANȚA 

 
 Mai este nevoie de evaluare? Cine are nevoie de evaluare? Un răspuns, dat cu responsabilitate este 

da, este necesară. Pentru a ne perfecționa, pentru a ne îmbunătăți constant. 
 Cercetarea științifică dedicată evaluării educaționale este o sursă importantă pentru funcționarea și 

optimizarea proceselor de evaluare școlară. 
 În Ghid metodologic general -Metodologia evaluării realizărilor şcolare ale elevilor autorii spun că 

"Evaluarea este știință și artă". Evaluarea este un aliaj subtil între știință și artă. Evaluarea nu se reduce 
la aplicarea unor structuri algoritmice predeterminate, după cum nu se poate realiza numai pe temeiul 
spontaneității și experienței.  

 În procesul instructiv educativ este imporant să se cunoască la diferite momente Cât s-a realizat. 
Pentru a putea răspunde cantitativ și calitativ este necesar să fie stabilite instrumentele de evaluare. 

 La finalul fiecărei unităţi de învăţare se realizează o evaluare sumativă. Proiectele unităţilor de 
învăţare se întocmesc ritmic pe parcursul anului, având în avans un interval de timp optim, astfel încât 
acestea să reflecte cât mai bine realitatea. 

 Proiectarea și exploatarea cu succes a strategiilor, metodelor și tehnicilor de evaluare presupun 
combinația în doze diferite, potrivit naturii probei, de principii și reguli cu imaginație creativă. 

 Rolul profesorului este de a participa la realizarea standardelor educaționale. Acest demers are nevoie 
să fie monitorizat periodic și la final să fie verificat. În urma monitorizării, în funcție de situațiile de context 
întâlnite, se vor lua în considerare soluții de optimizare și de reglare. 

 Evaluarea continuă, constând în ascultarea la fiecare lecție și testare prin extemporal, verificările 
practice curente au funcție de feed-back și funcție ameliorativă. Aceste evaluări continue dau sensul de 
evaluare formativă.  

 Evaluarea o aplici în funcție de contextul în care lucrezi, existând situații excepționale care cer 
adaptare rapidă și soluții inovative din partea profesorului. Aflându-mă într-un context, cu totul deosebit, 
în care la ora de fizică cei 30 elevi ai clasei se află în același timp, 15 elevi în clasă în mediul fizic (în bancă) 
și 15 elevi la clasă în mediul virtual (în fața ecranelor dispozitivelor electronice), a trebuit să concep un 
plan al lecțiilor care să se adapteze celor două medii educaționale total diferite din punct de vedere a 
modului de abordare. Astfel, pentru a face o evaluare a cunoștințelor elevilor la un moment dat, am realizat 
un test cu enunțuri din conținuturile discutate, predate, pe care l-am adaptat celor două medii de lucru (fiind 
identic din punct de vedere al competenței evaluate) și pe care l-am aplicat concomitent, astfel: Elevii aflați 
în mediul fizic în clasă au dat testul pe caietul de la clasă; Pentru elevii din mediul virtual am conceput un 
chestionar, în programul Microsoft Forms, în care după rezolvare problemelor pe caietul de fizică, elevul 
trebuia să bifeze răspunsurile considerate corecte și apoi paginile din caiet în care au făcut rezolvările 
trebuiau fotografiate și trimise pe platforma de lucru 24edu.ro.  

 Elevii din fața ecranelor au primit din oficiu un punct, pe când cei din sala de clasă au primit două 
puncte. Lucrările redactate pe caietul de fizică ale elevilor din sală, au fost fotografiate de profesor și de 
elev. Când au avut acces la calculator, elevii din clasă și-au încărcat lucrarea pe platforma 24edu.ro pentru 
a putea primi feed-back-ul profesorului. 

Totul s-a realizat păstrând distanța și toate regulile impuse de situația sanitară din octombrie 2020. 
 După cursuri, am putut evalua rezolvările analizând conținutul fotografiilor trimise de elevi și am 

transmis feed-back fiecărui elev personal .  
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Exemplificare un fragment din evaluare formativă la clasa a IX-a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Dan Potolea, Ioan Neacșu, Manole Manolescu, Metodologia evaluării realizărilor şcolare ale 

elevilor. Ghid metodologic general, București 2011 
- Lucian Rusu, Metode și tehnici de apreciere și evaluare a elevilor 
- Gabriela Noveanu, Aspecte specifice privind aplicarea noului Curriculum național pentru 

învățământul gimnazial, curs Proiectul CRED 
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METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUǍRII 
 

TOTH PAL MELINDA 
 
Evaluarea  
 Să predai e simplu. Poate fi chiar distractiv, dacă îți place ce faci. Învățarea nu e chiar treaba noastra 

ca profesor. Avem un curriculum, am livrat ce am putut mai bine, să învețe elevul pentru că și noi am făcut 
asta la rândul nostru. Dar evaluarea e în responsabilitatea noastra. 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. 

 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. 

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. 
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 aplicate pe rezultate obținute de diferite generații de studenți. 
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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 Teams, 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.) 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. 

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. 

 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.”  
 
 

1579



 
IMPORTANȚA INȚELEGERII TEXTULUI ȘTIINȚIFIC IN CADRUL 

METODELOR ȘI TEHNICILOR DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

TOTH-TRPKOVICI TIMKA 
 
 Cunoscând situația învățământului preuniversitar în calitate de profesor de liceu, pot să precizez 

faptul, că metodele și tehnicile de evaluare online sunt extrem de importante pentru elevul- și profesorul – 
secolului XXI. Dat fiind o generație care, practic, aproape în fiecare secundă a vieții trăiește ”online”, noi, 
ca dascăli, suntem nevoiți să ne adaptăm și să ne apropiem de viziunea lor asupra perceperii cunoștințelor 
și a feed-back-ului în procesul de predare-învățare-evaluare. 

 În sistemul educațional contemporan înțelegerea textului științific în cadrul disciplinelor de 
matematică și științe ale naturii este evaluat doar prin eficacitatea utilizării lui în mod indirect –rezolvarea 
problemelor, etc. În acest sens este o mare diferență față de disciplinele ariei curriculare limbă și 
comunicare, unde la testele de final de ciclu este evaluat și înțelegerea textului . Conform statisticilor 
naționale, rata de succes al elevilor la aceste examene la matematică și științele naturii este de la an la an 
mai mică. Cu ajutorul mai multor poiecte naționale, internaționale- de ex. proiectil ROSE –sperăm, că va 
crește reușita elevilor la evaluările naționale. Deoarece, cum ar fi capabil elevul să aibă succes în cadrul 
unei evaluări, dacă are mari lacune chiar la primul pas, adică înțelegerea textului ?  

 Introducerea manualelor digitale –la care am avut onoarea să particip în calitate de traducător, clasa 
a VII-a, disciplina chimie- a fost un pas uriaș către introducerea noilor metode și tehnici de evaluare în 
învățământul online. Profesorului și elevului li se ușurează astfel problematica găsirii unui program, unei 
aplicații, care se poate folosi mai ales pentru evaluarea formativă. Bineințeles, utilizarea manualelor digitale 
și testelor, sarcinilor din cadrul acestora presupune că atât elevul, cât și profesorul să-l poate accesa de pe 
un dispozitiv cu performanțe bune. Avantajul manualelor digitale constă și în faptul că se pot descărca și 
stoca pe dispozitiv, astfel se pot utiliza și offline. Utilizarea lor, totodată, nu necesită cunoștințe vaste în 
domeniul IT, iar, de multe ori problemele, sarcinile de lucru sunt formulate astfel, încât elevul este nevoit 
să însușească și să utilizeze cât mai bine terminologia științifică . 

 În cadrul învățământului online, mai ales la nivel liceal, avem la dispoziție mai multe aplicații, 
programe pentru evaluarea formativă, dar și sumativă. Cele mai simple metode sunt care combină testele 
create cu ajutorul calcuatorului, și distribuite elevilor prin rețele online de socializare, unde se pot crea 
grupe de clase pentru anumite discipline, de ex. grupe de facebook, de messenger. Aceste modalități sunt 
cele mai simple, dar nu chiar sigure, pentru că nu sunt special destinate utilizării educaționale. La fel sunt 
și programele de conferințe zoom, meet, care ne dă oarecum posibilitatea de evaluare orală, care este foarte 
important pentru corectarea utilizării limbajului științific, dar are și anumite minusuri, legate de dispozitivul 
utilizat, care trebuie să fie online în cadrul acestora. Dacă sunt probleme de tehnică, de ex. pană de curent, 
pierdere de semnal, sau descărcarea bateriei, aceste metode nu mai sunt funcționale. 

 Din punctul meu de vedere, cele mai funcționabile modalități de evaluare sunt care au la mijloc 
utilizarea unei platforme dedicate special pentru procesul de predare-învățare-evaluare. Am utilizat și 
utilizez și în prezent platforma moodle și quizizz în cadrul învățământului online, care sunt special destinate 
și concepute pentru această modalitate de învățământ. Desigur, fiecare are avantaje și dezavantaje : moodle 
este o platformă complexă, unde profesorul are posibilitatea de a crea lecții, clase, grupe de elevi, iar pentru 
testarea lor se pot crea teste destinate atât pentru o clasă întreagă cât și pentru grupe sau doar pentru un 
singur elev. Totodată se pot încărca materiale didactice, filme didactice, prezentări ppt, care ajută procesul 
de feed-back. Putem crea cataloage online, rapoarte legate de teste, de vizionarea materialului didactic, care 
tot ne ajută le realizarea evaluării, mai ales cele sumative. Dezavantajul este, că moodle nu este o platformă 
backend, user-friendly, fiind dezvoltat mai demult, și acest fapt îngreunează utilizarea ei.  

 Quizziz în schimb are o interfață care ne ușurează munca prin evaluare, având o interfață mult mai 
ușor utilizabilă. Pentru evaluarea sumativă la fel putem crea teste, le putem administra claselor importate 
din Google ClassRoom sau create de noi, ne dă posibilitatea de a răsfoi colectțiile testelor create și utilizate 
de colegii noștri. Nu este atât de complex ca și moodle, dar este mult mai ușor folosibil, și pentru faptul, că 
ajută elevul să focuseze la înțelegerea și utilizarea terminologiei științifice. Testele au mai multe tipuri de 
item, precum cele utilizate în cadrul examenului de bacalaureat. 
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 Așadar putem să formulăm conluzia, că avem multiple variante de evaluare online, atît formativă cât 
și sumativă, dar cel mai important aspect este să menținem interacțiunea profesor-elev respectiv elev-elev 
și în lumea online.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*ATANASIU, P- Metode şi tehnici de lucru pentru sisteme de informare ştiinţifică, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Buc., 1976 
*KOSZTOLANYI, D- A tudomány nyelve. 31.l. in: Gondolatok a nyelvről. TÉKA, 1977. Bukarest-

Kritérion 
*CERBUȘCA, P.- Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență, 2020 Chișinău 
*GRECU, D- Instrumente online pentru evaluarea elevilor, Revista Educației, august 2020 
*NOVEANU, EUGEN ŞI ISTRATE, OLIMPIUS, Proiectarea pedagogică a lecţiilor multimedia, 

Bucureşti, 2005 
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/?fbclid=IwAR35uzvJSfSrLaxCyS5lxli2ubA0xRVQAg4RBATSsyKCca_89vZTGLfNFDw  

1581

https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/?fbclid=IwAR35uzvJSfSrLaxCyS5lxli2ubA0xRVQAg4RBATSsyKCca_89vZTGLfNFDw
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/?fbclid=IwAR35uzvJSfSrLaxCyS5lxli2ubA0xRVQAg4RBATSsyKCca_89vZTGLfNFDw


EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE  
 

PROF. TRǍISTARU ANA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO” BǍICOI 
 

Este evaluarea în mediul online la îndemâna tuturor sau dimpotrivă este o mare provocare? Poate este 

mai “la îndemână” pentru noile generaţii, însă mai dificil de realizat pentru cadrele didactice cu experienţă. 

Dacă în sala de clasă, profesorii realizau cu o mai mare ușurinţă evaluarea, folosindu-se în special de 

metodele tradiţionale, cum ar fi probele orale, scrise și practice, dar și de cele moderne, precum 

referatul/eseul, proiectul, portofoliul și autoevaluarea, în mediul online aceste metode de evaluare sunt mai 

dificil de implementat, însă nu imposibil. 

Chiar și în mediul online putem efectua evaluarea elevilor, bazându-ne pe diverse instrumente web, 

cum ar fi Google meet, Zoom, Skype pentru o evaluare orală, și Google classroom, Google forms, 

Wordwall, Kahoot, Test mooz pentru o evaluare scrisă. 

Acest lucru se poate realiza datorită faptului că marea majoritate a școlilor și liceelor, din cauza 

situaţiei actuale, au implementat măcar unul din instrumenetele web enumerate mai sus, și încet, încet 

consider că, atât cadrele didactice cât și elevii au reușit să se familiarizeze cu ele.  

În urma utilizării a câtorva din aceste instrumente web, am realizat că acestea oferă unele avantaje, 

dar și dezavantaje, cum ar fi: 

Avantajele folosirii instrumentelor web: 

 diversitatea programelor, profesorii putând să folosească mai multe platforme; 

 lipsa subiectivismului;  

 economisirea timpului alocat corectării; 

 creșterea obiectivităţii în notarea elevilor;  

 posibilitatea autoevaluării, elevii beneficiind de feed-back personal; 

Dezavantajele folosirii instrumentelor web: 

 majoritatea instrumentelor web sunt contracost; 

 imposibilitatea verificării identităţii atunci când nu sunt folosite conturi instituţionale; 

 posibilitatea de a trișa/copia; 

 lipsa device-urilor și a accesului la internet;  

 periclitarea sănătăţii, datorat folosirii pe termen lung a device-urilor. 

Deși este complicat uneori, consider că atât elevii cât și cadrelele didactice trebuie să se adapteze la 

noile provocări și să realizeze un proces de predare – învăţare – evaluare de calitate.  
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PROIECT DE ACTIVITATE-ONLINE 

TOIA VIORICA MARIANA 

DATA:  
GRUPA: mare  
EDUCATOARE:Prof. TOIA VIORICA MARIANA 
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 limbă și comunicare (DLC) 
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei 
TITLUL POVEȘTII:”Moș Nicolae-Sfântul copiilor 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Sistematizare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi; 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  
B 2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 
B 4. Autocontrol și espresivitate emoțională 
D 1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
COMPORTAMENTE VIZATE: 
B 2.5. Demonstrează acceptare și înțelegerea față de celelalte persoane din mediul apropiat 
B 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literale, obiecte de artă 

etc. 
D 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Cultivarea curiozității și interesului pentru cărți și educarea trăsăturilor 

pozitive de prietenie și bune maniere prin intermediul poveștilor 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
 să asculte cu atenție povestea educatoarei
 să rețină titlu poveștii și mesajul instructiv al acesteia;
 să răspundă la întrebări, formulând propoziții corecte din punct de vedere gramatical;
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, povestirea, repovestirea
MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: materiale video create de

către educatoare, imagini din poveste, 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; 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
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STRATEGII CARACTERISTICI ȘI ROLUL EVALUARII 

PROF. INV. PRIMAR TRĂNECI DANIELA 
ȘCOALA PRIMARĂ LĂUNELE DE JOS, DĂNICEI 

Evaluarea e o acţiune de cunoaştere specifică a unor fenomene sub raportul însuşirilor acestora, a 
stării şi funcţionalităţii unui sistem, a rezultatelor unei activităţi. Prin urmare, obiectul ei poate fi un 
fenomen, o persoană (elev, profesor), o activitate sau rezultatele acesteia, o instituţie, sistemul şcolar în 
ansamblu s.a.m.d. Evaluarea rezultatelor muncii şcolare evidenţiază valoarea, nivelul, performanţele şi 
eficienţa eforturilor depuse de toţi factorii educaţionali şi randamentul muncii de învăţare. 

Caracteristicile conceptului de evaluare au fost sintetizate de literatura de specialitate de 
referinţă în domeniu: 

• Evaluarea şcolară nu e decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine.
• Evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia.
• Evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elev, dacă a facut progrese sau

nu. 
• Evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său.
• Pentru a fi corect, profesorul trebuie să fie neutru şi obiectiv, pe cât posibil.
A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programei de instruire

au fost atinse, precum şi eficienţa metodei de predare- învăţare folosite. Prin rezultate şcolare se 
desemnează: cunoştinţe, abilităţi, dezvoltarea proceselor intelectuale etc. 

Sistemul de evaluare din învăţământ vizează: 
• Evaluarea obiectivelor curriculare şi a strategiilor educaţionale utilizate în scopul rezolvării

acestora. 
• Evaluarea activităţii de predare-învăţare, a stregiilor didactice şi a metodelor de învăţământ.
• Evaluarea nivelului structurilor psihice ale elevilor (cognitive, operaţionale, psihomotrice,

atitudinal-valorice). 
• Evaluarea performanţelor profesionale.
• Evaluarea întregului sistem de învăţământ
• Informarea elevilor, a părinţilor şi a societăţii cu privire la rezultatele obţinute şi asupra cauzelor

nerealizării obiectivelor curriculare propuse. 
• Diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, prin utilizarea unor procedee alternative.
•
Strategii de evaluare
A stabili o strategie de evaluare în învăţământ înseamnă a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce

metodă şi mijloace; verificarea trebuie să se efectueze continuu şi sistematic pentru a stabili volumul şi 
calitatea cunoştintelor dobândite de elevi şi pentru a-i obişnui să-şi îndeplinească la timp şi conştiincios 
sarcinile şcolare. 

Paşi succesivi ai procesului evaluativ: 
a. ce urmează să fie evaluat/ obiectul evaluării
b. natura şi obiectul deciziei avute în vedere;
c. tipul de date ce trebuie obţinute;
d. gestiunea informaţiilor obţinute.
Strategiile de evaluare constau în conduita evaluatorului, responsabilă şi deliberativă, în

demersul evaluativ, opţiunea lui pentru cel mai adecvat tip de evaluare pedagogică. 
"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). 

Un rol important în proiectarea acţiunilor evaluative îl are complementaritatea metodelor şi a 
tehnicilor folosite. Se folosesc următoarele strategii de evaluare: evaluarea normativă, criterială, detaliată, 
exploratorie, diagnostică. 
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Rolul si scopul evaluării 
Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Scopul evaluării este de a perfecţiona procesul 

educaţional. Evaluarea are rolul de a măsura şi aprecia, în funcţie de obiective, eficienţa procesului de 
predare–învăţare, raportată la îndeplinirea funcţiilor ei, la cerinţele economice şi culturale ale societăţii 
contemporane.  

Deci 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 e 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR TRANIȘAN MIREL 
 

Anul școlar 2020-2021 a debutat într-un context dramatic, provocat de pandemia cu COVID 19. 

Situația prin care trecem reprezintă pentru elevi, profesori și părinți mai mult decât o provocare obișnuită. 

Fiecare unitate de învățământ s-a străduit să se pregătească cât mai bine pentru scenariile 2 și 3(participarea 

zilnică a tuturor preșcolarilor/elevilor la activități/ lecții online) prin crearea unei platforme educaționale la 

nivelul școlii și generarea unor clase virtuale pentru a se asigura continuarea procesului de predare-învățare-

evaluare de la distanță. Strămutarea elevilor din sala de clasă în clasa virtuală a devenit un mod de învӑțare 

impus în această perioadă incertă pe care o traversӑm, iar sintagma de profesor și elev digital este tot mai 

uzitată. 

Învățământul online presupune modificarea designului activității didactice și conduce la posibilitatea 

unei pregătiri structurate, coordonate și etapizate prin accesarea unor platforme și aplicații disponibile 

online. Drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie 

să ne preocupe mai 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 au capacitatea de reziliență caută în permanență să-și 

reinventeze scenariul didactic prin modalități de integrare a tehnologiei.  

Cele mai folosite aplicații sunt: 

 – Google Classroom: folosit de majoritatea dascălilor. Oferă un cadru virtual de a discuta cu elevii, 

de a susține lecții online – Meet video chat; de a crea și posta resurse educaționale deschise, de a oferi 

feedback pentru teme sau direct fiecărui elev. Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, 

grafice, materiale audio, video. 

– 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.  
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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 

și gimnazial. 

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. Interesul și creativitatea elevilor trebuie stimulate, 

încurajându-i pe învățăcei să exploreze și să se adapteze acestui tip de educație. Este necesar ca instruirea 

asistată de calculator să fie dirijată pentru ca elevii să nu se pierdă în multitudinea de informații – cu alte 

cuvinte, gândiți-vă la ce doriți ca elevii să vă arate că știu – ce au învățat să facă? 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITEOGRAFIE: 

*http://www.e-scoala.ro/  

*www.1educat 

*https://www.viorelmocanu.ro/profesor-scoala-online-it 
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ELEVUL ȘI TEHNOLOGIA DIGITALA 

 

PROFESOR INV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR TRESTIANU VIORICA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA RM. SARAT 
 

„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. ” Jean Jacques Rousseau 

 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 

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.  

În aceste timpuri provocarea principală 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(autoevaluare). 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare, pe 

platforme în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

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(mai ales pentru copiii cu dizabilități, 

unde fiecare soft trebuie particularizat în funcție de deficiența fiecărui copil)  

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) 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. se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 
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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. 

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. 

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. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 

extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

*Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași,  

*Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011 

*https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
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EVALUAREA ONLINE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
TRIFU DANIELA, GRADINIȚA „CIUPERCUȚA”, BUCUREȘTI 

 
Scopul principal al evaluării îl constituie 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 copilului. Evaluarea trebuie să fie centrată 
pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul copiilor, să-i îndrume spre 
acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare. 

În domeniul educaţiei, tehnologia a pătruns din ce în ce mai mult, atât în predarea noilor noțiuni, cât 
și în evaluarea acestora. Totodată a urmat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de aplicații 
şi de platforme online care vin în ajutorul cadrelor didactice și a copiilor.  

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente dedicate instruirii, la o 
multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi de evaluare să fie 
adoptate inclusiv în învățământul preșcolar. 

Evaluarea online poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare 
dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi finală. 

Provocarea pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar a constituit-o îndepărtarea de noțiunea 
de evaluare ca document, în format letric – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un 
document electronic – și folosirea tehnologiei pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare. 

Instrumentele de evaluare online pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare.  
Pentru probele orale se pot folosi, fără nici o problemă, comunicarea video-audio unu la unu, de 

exemplu Zoom, în care copilul evaluat să poată expune răspunsul la o întrebare sau o sarcină didactică. 
Aplicația Zoom este des folosită pentru livrarea conținutului și organizarea activităților.  

Ponderea probelor scrise este mult mai redusă. Rezolvarea unor sarcini didactice din cadrul unei fișe, 
se poate realiza cu ajutorul unor instrumente care intră în componența aplicației folosite pentru expunerea 
probei scrise sau prin distribuirea sub forma unui link (Liveworksheets). 

Probele practice pot fi utilizate, mai ales sub formă de jocuri, doar dacă au aplicabilitate în mediul 
electronic, de exemplu LearningApps, Wordwall, Jigsawplanet. Ele sunt foarte des folosite în învățământul 
preșcolar pentru că: 

- modalitatea de realizarea a jocurilor de către cadrele didactice este simplă: 
- aplicabilitatea lor este eficientă; 
- feedback-ul în urma rezolvării sarciniilor de către copii este imediat; 
- validarea răspunsurilor corecte este însoțită de efecte vizuale și sonore; 
- forma de prezentare este atractivă, antrenantă și dinamică; 
- determină un impact pozitiv asupra preșcolarilor. 
Evaluarea online poate fi aplicată în învățământul preșcolar, are un nivel înalt de obiectivitate şi 

dezvoltă abilitățile motorii fine ale mâinilor copiilor, dezvoltă coordonarea și orientarea în spațiu, ajută la 
înțelegerea lumii din jurul lor, dezvoltă imaginația și memoria, ajută la îmbunătăţirea atenției și nu în 
ultimul rând antrenează capacitatea de a vedea sarcina din unghiuri diferite de către copii. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ: 

TRIȚOIU CLEOPATRA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8, BUCUREȘTI 

  
 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. 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. 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.  

 Măsura în care anumite activități au fost limitate, un element interesant reliefat 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.  

 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. Ineficient și insuficient, 
pentru că mentalitatea noastră românească este mult mai puternică decât o inițiativă răzleață. 

 Pentru profesori, 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. 

 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 profesorului. 
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. 

1593



 
IMPORTANȚA EVALUĂRII ONLINE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR  

 TRIȚOIU MARTHA ALESSANDRA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 45 ,,TITU MAIORESCU”, BUCUREȘTI  

 
 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. 

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 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. 
 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.  

 Învățământul online, în percepția profesorilor, poate genera și efecte perverse, în sensul că potențează 
fenomenul violentării psihologice dintre elevi ce se mută semnificativ din spațiul real către cel virtual. 
Nivelul de implicare al familiei/părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor de formare la 
părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului (prin redefinirea acelei „școli 
a părinților”, printr-o partajare realistă a rolurilor). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. TROFIN DANIELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ 
 
Trăim vremuri provocatoare, situație care ne îndeamnă să găsim soluții alternative, care ne solicită să 

transformăm dificultățile în oportunități. Având în vedere faptul că activitatea din această perioada s-a 
desfășurat online evaluarea s-a bazat pe rezultatele obținute individual în urma diverselor materiale 
educative, fișe de lucru, filmulețe preluate de pe site-uri omologate, trimise pe grupul de whatsapp al 
părinților sau pe pagina de facebook. 

 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. 

 Utilizarea noilor tehnologii în activități de evaluare 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. 

 Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită 
preşcolarului să se manifeste liber și creativ. 

 Evaluarea formativă, devine mai importantă în condițiile învățării online, pentru că ajută la păstrarea 
unei relații constante cu elevii, ne ajută să știm în permanență ce și-a însușit copilul, cât trebuie să mai 
lucreze. Ca orice relație, dacă nu o hrănești consecvent, se atrofiază și dispare, iar apoi este mult, mult mai 
greu de restabilit.  

 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. 
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 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. 

 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. 

 Niciunul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete 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.  

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

 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. 

 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.)  

 Dezavantaje: 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 performant / internet, etc.) 

 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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*www.didactic.ro 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. TRUFAȘ IOANA-ANGELA 

ŞCOALA PRIMARA BURJUC  
 
 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 
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. 

 
 BIBLIOGRAFIE: 
*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  
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În literatura de specialitate există o multitudine de definiții ale evaluării didactice. 
Analiza definițiilor evaluării didactice la nivel preșcolar indică faptul că acțiunile procesului evaluativ 

sunt exprimate prin intermediul unui număr de verbe: a măsura, a aprecia, a verifica, a compara, a stabili. 
Verbe utilizate în vederea unei necesare puneri în balanță a rezultatelor școlare ale preșcolarului în raport 
cu un anumit sistem de referință.  

În cartea “Teoria și metodologia evaluării (2010)” a profesorului Marin Manolescu, Ioan Bontaș 
spune: “Evaluarea este actul didactic complex, integrat întregului proces de învățământ, care asigură 
evidențierea atât a cantității cunoștințelor dobândite de către preșcolar, cât și a calității acestora, oferind 
soluții de perfecționare a actului de predare-învățare”. 

Pornind de la această definiție, voi realiza această lucrare. 
Evaluarea, este cel mai mare impediment din punctul meu de vedere. 
Să predai este simplu. Și dacă iți și place ce faci, este chiar distractiv.  
Învățarea, nu este treaba ta ca și profesor. Ai un curriculum de urmat și livrezi cât poți tu de bine ceea 

ce preșcolarul trebuie să învețe. 
Însă, evaluarea intră în atribuția ta de profesor. 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. 

Totul bine și frumos până aici! 
Dar oare cum putem asigura cele trei caracteristici în această perioadă total neașteptată? 
Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, întregul proces de învățământ este dat peste cap. 
Ne confruntăm de luni bune cu învățarea cu ajutorul tehnologiei. Livrăm informații și facem evaluarea 

on-line.  
În procesul de învățământ există două tipuri de metode de evaluare: 
- metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
- metode moderne:observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. 
Cu ajutorul instrumentelor online (gratuite) puse la dispoziție putem asigura continuitatea procesului 

de învățământ în perioada aceasta. 
Instrumentele des utilizate sunt: Zoom, Skype, Google Classroom, Microsoft Team, Youtube (pentru 

transmiterea filmulețelor educative). 
 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități 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 audio-video cu ajutorul 

camerelor web în grupurile de Skype sau Zoom. 
Probele scrise ies din discuție ca fiind instrumentele on-line de evaluare. 
Adevărata problemă apare în momentul în care trebuie să utilizăm metodele moderne de evaluare. 
Spun asta deoarece nu am nici o idee cum s-ar putea face observarea și autoevaluare în mediul on-

line. 
Din punctul meu de vedere, observarea este fundamentul evaluării și constă în urmărirea atentă și 

sistematică a comportamentului unui copil, cu scopul de a sesiza aspectele sale caracteristice. 
Dar, cum să observăm comportamentele preșcolarilor on-line? 
Nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva!  
Acum când învățământul nu mai e la fel, realizăm că nu s-a gândit nimeni la planurile de continuitate 

a procesului educațional.  
Trebuie să ne adaptăm perioadei și încercăm să nu o facem oricum! 
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EVALUAREA ON LINE 
 

 PROF.INV. PRESCOLAR, TUDOR ELENE CRISTINA 
 GPN CAMPIONII MIOVENI 

 
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. 

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)? 
• 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 
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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 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. 

1601

https://valygreavu.com/2012/11/29/experiment-de-e-learning-the-challenge/


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 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. 

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. 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.) 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, 
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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; 
• 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. 

În loc de concluzii 
Mulțumesc dacă ați ajuns cu cititul până aici. Consider că am scris cu un rost. Îmi place să scriu și 

uneori regret că nu am motivația de a scrie mai mult. Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în 
care bâjbâim metodele pe care să le folosim, denotă faptul că nu scriem suficient. Nu dezbatem suficient. 
Nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. Scriem știință de dragul promovărilor, cu excepțiile 
de rigoare, dar 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. 

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. 

  
 
 
 
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, 
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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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. TUDOR FLORENTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU” ARAD 
 
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. 

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, 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. 

Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
*https://www.eduapps.ro/resurse-educationale/  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR: TUDOR MARIA GABRIELA 

 
 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. 

1605

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/


 
EVALUAREA ON-LINE 

 
PROF. TUDOR MARINELA 

GRADINIȚA LUMEA COPIILOR, LUPENI 
 
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. 

E-learning-ul  
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 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. 

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.  
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. 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 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 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 ONLINE-EDIȚIA 2020  

 
 PROF. INV. PRIMAR TUDORACHE AMELIA 

 ȘC. GIMN. ,,ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 
 
Pandemia de Covid-19 ne-a făcut să experimentăm un nou mod de predare, consolidare, evaluare a 

cunoștințelor. 
La școala online, cu toată clasa, s-au folosit platforme de lucru descoperite sau puse la dispoziție de 

școală. Spiritul creator, inventiv, al profesorilor, a fost pus la încercare. Cei mai mulți dintre noi ne-am 
adaptat din mers, am împletit metodele tradiționale cu cele noi, descoperite sau create. Personal, cred că 
cea mai grea formă de lucru este hibrid. Faptul că trebuie să lucrezi cu toți elevii, care sunt în două locuri 
diferite, face ca totul să fie altfel. 

 Cadrele didactice au împletit sau au ales metode de lucru sincrone sau asincrone. 
Pentru copii, este mai facil, mai interesant să lucreze online, pentru că ei sunt deprinși cu diferite 

instrumente electronice și cu platforme de lucru. Avantajul acestor mijloace este că sunt diverse și foarte 
atractive. Pentru elevii mai mici, implicarea părinților a fost și este esențială ( pentru creare cont, logare, 
mod de lucru). 

În modul hibrid, prin rotația copiilor la clasă, evaluarea sincronă se poate face prin chestionare 
online (necesitând ca și elevii din clasă să aibă instrumente electronice), sau evaluare asincronă, fiind 
necesară existența a două teste diferite, cu itemi asemănători ca și grad de dificultate.  

Toate evaluările (inițială, curentă, finală) au importanța lor în procesul instructiv.  
Evaluarea, în general, este obiectivă la materiile matematice-tehnice și subiectivă la materiile social-

lingvistice. Indiferent de itemii propuși, evaluarea trebuie să fie corectă și unitară pentru subiecții cărora se 
adresează, atât tradițional, cât și online. 

Evaluarea inițială în online se poate realiza prin: întrebări orale, teste tradiționale, completate de 
elevi și trimise electronic profesorului pentru corectare, chestionare online . În funcție de răspunsurile și 
rezultatele obținute de către elevi, profesorul își proiectează materia, ia măsuri de remediere. 

Evaluarea formativă pare cel mai ușor de realizat, deoarece, în cadrul activității online se pot 
transmite teste (fulger) online ( cu ajutorul aplicațiilor), se pot adresa întrebări elevilor, pot colabora și lucra 
în perechi sau echipe, tot cu ajutorul aplicațiilor de pe diferite platforme, astfel, cadrul didactic poate evalua 
în timp real și elevul poate primi un feedback . Jocurile, rebusurile sunt alte metode de evaluare formativă 
în mediul online. Pentru evaluare imediată a unor cunoștințe, cadrele didactice apelează la instrumente de 
lucru sincrone, astfel se pot depista lacunele și se pot remedia. 

Evaluarea finală este importantă pentru că are itemi ce se referă la toată materia predată într-un an 
școlar. Provocarea pe care au întâmpinat-o profesorii a fost imensă pentru că nu s-au mai confruntat cu 
situație similară, când trebuia încheiată situația școlară, când notele erau insuficiente pentru situație finală. 

Evaluarea finală se putea realiza în mod clasic, cu teste trimise copiilor, pe care aceștia să le rezolve 
și apoi să le transmită profesorilor sub formă de imagine. Misiunea profesorilor fiind aici destul de 
complicată, pentru că, în lipsa unui device performant, corectarea s-a făcut prin transmiterea scrisă a 
greșelilor făcute și a calificativului sau a notei.  

Un alt mod de realizare a evaluării finale a fost prin aplicarea sau crearea unor teste online, de tip 
chestionar, cu diferiți itemi, predominând cei cu alegere, alegând o platformă( de exemplu ASQ, 
Didactic.ro, Academia ABC, Google Forms etc.) care să permită desfășurarea testului cu toți elevii, cât și 
posibilitatea monitorizării elevilor. 

Realizarea unui proiect final, pe o temă dată, la științe, istorie sau științe, ar putea fi un alt mod de 
evaluare finală. Proiectul poate fi transmis online și evaluat de cadrul didactic. Ar putea fi ușor, dacă toți 
elevii ar avea competențe digitale și instrumente specifice de lucru. 

De exemplu: realizarea unui proiect final, la științe, despre ,,Protejarea mediului”. Se cere elevilor să 
găsească imagini și să realizeze sloganuri despre modul în care copiii contribuie la protejarea mediului 
înconjurător. Astfel, copiii pot demonstra că și-au însușit informații despre protejarea mediului, că au 
deprinderi de păstrare a curățeniei, de combatere a poluării. 
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Portofoliul poate fi un instrument de evaluare online. Diverse teme, fișe de lucru, de observare pot 
constitui elemente de evaluare a activității elevilor, de stimulare a creativității și de dezvoltarea a simțului 
critic. Portofoliul poate fi prezentat online sau trimis sub formă de prezentare PPT către cadrul didactic, 
pentru evaluare. 

În sala de clasă sau online, profesorul trebuie să diversifice evaluarea, să folosească metode și tehnici 
eficiente, să o centreze pe elev, pe obiectivele de la clasă, să urmărească dezvoltarea elevilor și obținerea 
de rezultate foarte bune. Situația nou creată ne pune la încercare și trebuie să ne mobilizăm pentru a parcurge 
materia, pentru eficiență didactică și pentru a obține performanță.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR VIEZURE ISABELLE ELENA,  

PROFESOR PSIHOPEDAGOG TUDOROIU ALEXANDRA ANAMARIA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA 

 BABENI, JUDEȚUL VALCEA 
 
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 3 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. 

– 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/ 
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TEHNICI ȘI METODE DE EVALUARE 

 

PROFESOR TINCUȚA TUFA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20 GALAȚI 
 

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev, ea rezumându-se de cele mai 

multe ori la un proces unidirecțional, în mod ideal, la interacțiune. Și nu orice interacțiune, ci aceea prin 

care testezi/ evaluezi capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în 

procesul de predare.  

Având în vedere condițiile impuse de pandemie, popularitatea cursurilor online a creat multe discuții 

pe piața educației în ultima perioadă. Profesorii, instituțiile și editorii educaționali care numanifestă 

rezistență la schimbare, mai ales în domeniul IT, riscă să fie lăsați în urmă. Indiferent dacă oamenii privesc 

pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei în clasă, este o dezvoltare a învățării care nu poate fi 

oprită. 

 E adevărat că vremurile impun să ne grăbim să ne creștem utilizarea tehnologiei în mediul 

educațional, dar am luat în considerare în mod corespunzător avantajele și dezavantajele pentru profesori? 

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 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. 

Cu siguranță, există multe beneficii pentru predarea într-un mediu online.  

Multe platforme digitale care facilitează învățarea 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 lor. Unele platforme ajută chiar la notarea activității elevului 

- 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. 
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 Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util pentru 

îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru cursant, observarea sistematică a 

comportamentului rămânând o tehnică de aplicat în evaluarea elevilor atât in evaluarea față in față, cât și în 

evaluarea online. 

 

FIŞĂ DE OBSERVARE SISTEMATICĂ 

-aspecte ce vizează un comportament creativ la matematică in ănvățarea față în față/online 
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LABORARORUL VIRTUAL – RESURSA MULTIMEDIA IN PREDAREA SI 

EVALUAREA ONLINE  
 

PROF. TUREAN SILVIA CORINA 
COLEGIUL TEHNIC ,,ANA ASLANˮ CLUJ-NAPOCA 

 
Datorită ritmului accelerat de dezvoltare tehnologică este important pentru prezentul şi viitorul 

elevilor să cream contexte de învăţare-evaluare care iau în considerare şi pun în valoare caracteristicile 
digitale pregătindu-i pe elevi pentru viaţa secolului XXI şi ajutându-i să folosească dispozitivele digitale 
într-un mod inteligent şi echilibrat. În contextul actual când se impune trecerea de la învăţământul clasic la 
învăţământul online, când digitalizarea învăţământului este inevitabilă, o nevoie stringentă în predarea 
disciplinelor tehnice este desfăşurarea experimentelor de laborator în mediu virtual.  

Unitatea de bază a unui laborator virtual este experimentul virtual. Prin experimente virtuale elevii 
pot experimenta orice situație din viaţa reală, indiferent de complexitatea acesteia și de posibilul pericol 
contextual. Dar avantajul major provine din faptul că experimentele virtuale - ca și procese simulate pe 
calculator - pot fi repetate până când sunt bine înțelese. În acest sens, laboratoarele virtuale sunt resurse 
multimedia digitale foarte atractive, fiind ușor de utilizat de către elevi, ceea ce face ca lecția să devină o 
activitate practică unică și plăcută. Există multe exemple care pot fi regăsite on-line şi care sunt concepute 
ca și laboratoare virtuale sau laboratoare virtuale interactive. Cele mai multe dintre ele sunt dedicate 
educației științifice, chimia, fizica și biologia fiind principalele domenii vizate de aceste instrumente 
educaționale, și în general, prezentate sub formă de lecții multimedia interactive, bazate pe experimente, 
simulări, videoclipuri și / sau alte resurse multimedia. Este bine cunoscut faptul că lecțiile multimedia 
interactive prezintă o mare capacitate de a oferi posibilitatea folosirii unor metode de învățare noi, care 
conduc la îmbunătățirea performanțelor școlare, contribuind astfel la formarea de competențe și abilități 
noi de către elevi. Folosind laboratoare virtuale, procesul de predare și învățare se transformă într-o 
activitate instructivă, într-un canal adecvat pentru descoperire și explorare, care să permită respectarea 
principiilor științifice și aplicarea teoriilor în viața de zi cu zi.  

Cele mai multe laboratoare virtuale sunt concepute pe baze constructiviste, folosind abordarea 
modernă de învățare centrată pe elev. În acest sens, experimentele virtuale permit elevilor să descopere, să 
exploreze, să analizeze, să-și imagineze și să găsească soluții, să-şi “construiască” propriile cunoștințe şi 
să-şi aprofundeze propriile descoperiri. Un alt concept important în aplicarea unor astfel de obiecte 
educaționale este de a învăța prin “a face” (descoperirea prin experimentare), un pas important care 
ghidează elevii să-şi dezvolte propriile cunoștințe și abilități. 

Pe lângă experimentele virtuale laboratorul virtual poate conţine: chestionare, pliante, panouri, 
broşuri, expoziţii, postere, proiecte, concursuri de logo-uri, catalog cu produsele realizate prin care să se 
urmărească gradul de participare, gradul de cunoaştere, de disponobilitate, de implicare al elevilor precum 
şi eficacitatea rezultatelor obţinute în urma evaluării acestora. 

Prin utilizarea facilităţilor din laboratorul virtual, profesorii au posibilitatea de a folosi conţinutul şi 
elementele de formare inovatoare, de a utiliza în mod eficient materialele didactice ce alcătuiesc biblioteca 
laboratorului virtual: materiale video, simulări, ghiduri pentru elevi şi profesori, grilele de evaluare, diferite 
chestionare și note de reflecție şi alte instrumente de 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. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare ca: 

posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri, monitorizarea 
răspunsurilor elevilor, evaluările pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt: eseurile, alcătuirea şi predarea 
de portofolii, quiz-uri şi întrebări online, teme scrise, referate.  

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. 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. 

Biblioteca laboratorului virtual poate să conţină şi cunoştinţele dobândite în proiectele de mobilităţi 
efectuate, cunoştinţe care pot fi sursă bibliografică pentru atestatele de certificare a competenţelor 
profesionale ale elevilor din clasele teminale, precum şi pentru studierea temelor în vederea participării la 
diferite colocvii şi simpozioane. Prin aceasta se urmăreşte atât promovarea şcolii cât şi atragerea elevilor 
spre domeniul protecţiei mediului şi a chimiei industriale, profilul şcolii noastre. 

În concluzie, 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 este 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: 
*https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
*https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line 
*http://www.ntse-nanotech.eu/docs/guidelinesRO.pdf 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR: TUROCZI OLGA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „MOLNAR JOZSIAS” TARGU SECUIESC 
 
„Educația fizică durează toată viața.” 
Evaluarea reprezintă o componență a mersului didactic prin care profesorul are posibilitatea de a 

determina obiectiv efectele asupra elevilor a procesului didactic inițiat, pe parcursul și în finalul parcurgerii 
fiecărei unități de învățare.  

De aceea evaluarea capătă în primul rând, calitatea de factor reglator al procesului de predare-
învățare, impunând permanent adaptării, modificări ale strategiei proiectate de cadrul didactic pentru 
realizarea fiecărei unități de învățare.Ca urmare la toate disciplinele, acesta este prezentă în fiecare lecție 
de-a lungul întregului an școlar.În practica didactică există, în principaltrei tipuri de evaluare. 

Evaluare predictivă – inițială, evaluare formativă-continuă și evaluare sumativă-finală. 
Ca profesor de educație fizică și sport sunt intersat mai ales de evaluarea în educație fizică și sport.  
Sistemul Național școlar de Evaluare la disciplina Educație Fizică și Sport a fost introdus în sistemul 

de învățământ în anul scolar 1999-2000. Nu trebuie considerat un scop în sine, ci doar o modalitate de 
stimulare a elevilor pentru a dispune un interes sporit pentru propria pregătire fizică și sportivă.  

Sistemul Național vizează evaluarea principalelor capacitați și competențe, necesar a fi realizate în 
aria curriculară E. F. S. (trunchi comun).  

Criteriile de evaluare prevăzute în sistemul național vizează nivelul realizării obiectivelor cadru și 
standardelor finale de performanța proprii fiecărui ciclu de învățământ, cât și a obiectivelor de referință 
stabilite pentru fiecare clasă, în domeniul capacității motrice, generale și specifice practicării ramurilor de 
sport prevăzute în programa școlară.  

Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si conținuturile 
programelor școlare, fiind aplicabil în toate unitățile școlare, indiferent de condițiile avute; se adresează 
numai claselor care au prevazută educația fizică în trunchiul comun.  

Datorită regulilor stricte acum din vremea pandemiei și cum lucrăm onlie s-a schimbat metodologia 
de evaluare.  

Fiecare dintre noi încercăm cât posibil să adaptăm evaluarea educației fizice online. Din păcate am 
ajuns să evaluăm pe copii din educația fizică teoretic. După ce au citit și am prelucrat . Măsuri de protecția 
muncii la orele de educație fizică adaptate la noul context epidemiologic. Am dezvoltat câteva metode de 
evaluare adaptate fiecărei vârste.  

Pentru că predau de la clasa pregătitoare până în clasa a opta, clase step by step, profil de muzică, 
engleză intensivă și clase cu programe normale pot să folosesc o gamă largă de metode. Am alcătuit teste 
joc de cuvinte din lumea sportului cu ramuri sportive, obiecte sportive, probe sportive. Parcurs aplicativ 
combinat cu matematică, limba engleză și pe fond muzical. Folosesc youtube pentru a alege exerciții, 
dansuri, zumba, diferite elemente grupurilor de vârstă, variate și unice de fiecare dată. 

Cerințele cu termen și prin intermediul classroom- ului. Exerciții pentru pregătirea organismului 
pentru effort învățate deja la școală. Folosesc și punctajul din classroom pentru verificare.  

Aleg pentru fiecare clasă exerciții corespunzătoare, elemente de gimnastică ce se pot executa acasă. 
Prin intermediul Google Meet învățăm regulile jocurilor sportive învățate și tot aici pot să răspunde pentru 
notare. 

Mai rămâne metoda de evaluare bazată pe încredere, dacă au executat toate elementele și exercițiile. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Didactic.ro  
* Resurse educaționale online pentru educație fizică și sport - 2020 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR TUȚA SILVIA-MARIA 

 
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. 

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. 

Unele metode prin care poate fi realizată evaluarea online sunt eseurile, teste de tip chestionar, 
exerciții-joc, proiecte. 

 În cazul eseurilor se pune accent pe creativitate și se pretează în special disciplinelor umaniste. Sunt 
însă greu de evaluat cu obiectivitate în sistemul online.  

Pentru testele de tip chestionar soluția imediată este utilizarea formularelor din Google Drive. Acest 
tip de testare se poate folosi pentru orice disciplină de învățământ, evaluarea putând fi făcută cu multă 
obiectivitate. Profesorul trebuie doar să elaboreze itemii pentru test și să editeze testul, câștigă timp pentru 
că, corectarea testelor se face cu ajutorul calculatorului. Notele obținute pot fi trecute în catalog imediat. 
Se poate limita timpul de răspuns pentru elevi, iar întrebările vin aleatoriu (fără pericolul de a copia unii de 
la alții). Nu se pune însă accent pe creativitate. 

Înainte de a elabora un formular sau un chestionar utilizatorul trebuie să aibă cunoştinţele necesare 
privind rolul şi structura acestora, precum şi un exemplu concret dintr-un anumit domeniu. În aplicația 
Google, un Formular are următoarele componente: un Titlu (Title), o Temă (Theme), este format dintr-o 
mulţime de întrebări (Questions) considerate Item-uri. Google Docs oferă mai multe tipuri de întrebări: 
Text ( cu răspuns scurt text ), Paragraph text (cu răspuns text sub formă de paragraf), Multiple choice 
(alegere dintr-o serie predefinită de răspunsuri ), Checkboxes (bifarea de variante ), Choose from a list 
(alegerea raspunsului dintr-o listă), Scale (alegerea unui răspuns pe o scala de la n la n+t; aceasta este 
varianta potrivită pentru întrebări cu răspunsuri pe scale), Grid (alegerea variantelor de răspuns la o 
întrebare pentru mai multe situații individuale, practic o matrice de serii de răspunsuri ). Ordinea în care 
sunt introduși itemii/intrebarile în pagina de creare a formularului, este ordinea în care vor apărea în baza 
de date (excel) care este generată automat cu răspunsurile la chestionar. După terminarea editării testului, 
acesta se poate trimite către elevi prin link-ul indicat, către adresele de e-mail sau prin codul de încorporare, 
pentru postare pe o platformă educațională. 

În vederea corectării rapide a testului de către profesor, este necesară instalarea aplicației Flubaroo, 
Această aplicație este oferită gratuit de Google. Pentru corectarea testului cu aplicația Flubaroo este 
necesară primirea a cel puțin trei răspunsuri. Unul dintre răspunsuri trebuie să fie cel cu rezolvările corecte 
și este completat de autorul testului înainte de configurarea corectării testului cu Flubaroo; răspunsul corect 
va fi utilizat ca reper în evaluare pentru celelalte răspunsuri. 

O altă formă de evaluare, care este potrivită în special pentru clasele primare, este exercițiul-joc. 
Wordwall oferă o serie de activități care se pot folosi în procesul de evaluare. Cu ajutorul unor șabloane 
predefinite, profesorul își poate crea exerciții-joc, care sunt atractive pentru cei mici. Pentru a efectua o 
activitate nouă, profesorul începe prin selectarea șablonului, apoi introduce conținutul. Este ușor și 
înseamnă că se poate crea o activitate complet interactivă în doar câteva minute. Wordwall poate fi utilizat 
pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile.  

Canva este o platformă de design grafic care permite utilizatorilor să creeze grafică socială, 
prezentări, afișe și alt conținut vizual. Este disponibilă pe web și mobil și integrează imagini, fonturi, 
șabloane și ilustrații. Poate fi folosită atât de profesor, cât și de elevi pentru realizarea unor proiecte 
individuale sau în echipă. Învățarea - evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor 
o serie de opțiuni. Iar creativitatea lor este nemărginită. 
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Învățarea trebuie să continue dincolo de școală, cu instrumente online accesibile tuturor și multă 
determinare. Atât profesorii, cât și elevii pot face progrese, aceștia din urmă vor fi încurajați să învețe și să 
lucreze independent. 
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INTERTWINED METHODS OF EVALUATION: 

TRADITIONAL & MODERN APPROACHES 
 

TRANCA GEORGIANA-CORINA 
ELENA CUZA NATIONAL COLLEGE, CRAIOVA 

 
Teaching styles have changed significantly over the years and so have the evaluation techniques. The 

traditional way that education was delivered was through recitation and memorisation techniques, whereas 
the modern way of doing things involves interactive methods. Evaluation has had to find a way to cope 
with both these approaches. 

Traditional Teaching and Evaluation 
The back-to-basics traditional education method, also known as conventional education, is still 

widely used in schools. The old-fashioned way of teaching was all about recitation, for example students 
would sit in silence, while one student after another would take it in turns to recite the lesson, until each 
one had been called upon. The teacher would listen to each student’s recitation, and they were expected to 
study and memorise the assignments. At the end of the module, a written test or oral examination would be 
conducted; this process was called an Assignment Study Recitation Test. 

The way in which traditional methods were taught ensured that students were rewarded for their 
efforts, used class periods efficiently and exercised clear rules to manage students’ behaviour. They were 
based on established customs that had been used successfully in schools over many years. The teachers 
communicated the knowledge and enforced standards of behavior, then apply evaluation patterns to 
estabilsh to which extent the information was absorbed by students. 

Here is a series of traditional methods of teaching that are still being adhered to in the schools: 
• Teacher-centric classrooms; 
• Teachers in the mode of knowledge dispensers rather than facilitators; 
• Chalk and talk methods; 
• Regimented classrooms; 
• Lack of collaboration and group learning; 
• More emphasis on examinations and results rather than understanding of concepts; 
• Improper alignment between objectives, activities and assessments;  
Progressive Modern Teaching 
Education reforms mean that learning is taught from a completely different angle. As a consequence, 

evaluation has had to keep up with this approach. Progressive educational practices focus more on the 
individual student's needs rather than assuming that all students are at the same level of understanding. The 
modern way of teaching is more activity-based, using questioning, explaining, demonstration and 
collaboration techniques. 

One modern method is spaced learning, that is when students are encouraged to quickly switch 
through activities, for example: providing 10 minutes of knowledge on a subject with a PowerPoint 
presentation and then having 15 minutes of physical activity. The aim of spaced learning is to achieve better 
grades, and it works! It is claimed that this is more effective than teaching students by traditional methods 
for four hours, thus helping the brain cells to create connections that they need to remember knowledge. It 
also helps people relax. 

Modern methods in use in education 
• Technology-driven classrooms; 
• Continuous comprehensive evaluation; 
• Cross-curricular connections; 
• Inquiry-based learning; 
• Emphasis on understanding of concepts; 
• Linking curriculum with life; 
• Emphasis on skill building, life skills and values; 
• Smart interactive boards; 
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• BYOD – Bring your own device; 
• Collaborative learning; 
• Differential learning; 
• Activity-based learning and learning labs; 
• Interdisciplinary learning; 
• Collaborative learning; 
• Differentiated instruction; 
• Flipped classroom; 
• Problem-based learning; 
Conclusion 
All things considered, because traditional techniques used repetition and memorisation of information 

to educate students, it meant that they were not developing their critical thinking, problem solving and 
decision-making skills. These outcomes have become obvious as a result of objective evaluation. Modern 
learning encourages students to collaborate and therefore be more productive. Saying that, traditional and 
modern teaching methods are both effective and useful in today’s education, as long as evaluation aims at 
establishing the correct level of students’ comprehension of information. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. TRANCA MARIA-CRISTINA 

 
Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 

mari de notare şi adminstrare. 
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. 
 
 
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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APLICAȚIA ON-LINE „PLICKERS”,  

O NOUA „REVOLUȚIE” IN EVALUAREA ȘCOLARA 
 

PROF. TRANDAFIR ALINA 
 PROF. TRANDAFIR MARIAN 

 (LICEUL TEHNOLOGIC COSTACHE CONACHI PECHEA) 
 
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) 
 
Trecerea de la învăţământul tradiţional spre învăţământul on-line (în plină perioadă de criză 

pandemică) nu înseamnă desprindere, separare faţă de trecut, ci presupune o atitudine pozitivă faţă de 
schimbare, o adaptare spre ceva nou”, preluare critică a ceea ce este valoros în tradiţia învăţământului 
românesc şi stăpânirea unei metodologii de inovare continuă folosind „noile tehnologii”. 

În noile condiții, resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. 
Noile tehnologii oferă o gamă variată de aplicații, metodele convenționale de predare având din ce în ce 
mai mult o alternativă viabilă. Aplicațiile Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel cei care 
învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

Evaluarea elevilor în cadrul unei discipline, în viziune tradițională, cuantifică doar cunoștințele, 
priceperile și deprinderile specifice acelei discipline. Din acest motiv este imperios necesară evaluarea 
alternativă a elevilor. 

O modalitate eficientă, simplă și rapidă de a verifica dacă elevii și-au însușit cunoștințele este aplicația 
„Plickers” (https://get.plickers.com/). 

Această aplicație poate fi utilă atunci când folosim: 
• Evaluarea predictivă (la începerea unei noi lecții); 
• Evaluarea formativă (la fiecare lecție); 
• Evaluarea sumativă (la sfârșitul lecției sau la sfârșitul uintății de învățare). 
Folosindu-ne de videoproiector sau partajând ecranul vom afișa întrebările și variantele de răspuns 

ale testului creat de către profesor prin intermediul aplicației. Pentru evaluare elevii nu ridică mâna și nici 
nu vor folosi pixul sau foaia de hârtie pentru a da răspunsul corect și nici nu vor utiliza vreun dispozitiv 
electronic. Ei vor răspunde la întrebări prin ridicarea unui cartonaș asemănător cu codul QR. Literele A, B, 
C, D corespund variantelor de răspuns. În timpul lecției, profesorul afișează câte o întrebare cu 2-4 variante 
de răspuns sau cu răspuns Adevărat/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 s-au 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. 

Avantajele aplicației pentru profesor: 
• Nu mai corectează testele în afara orelor deoarece la finalul evaluării aplicația afișează pentru 

fiecare elev individual răspunsurile corecte și incorecte. 
Avantajele aplicației pentru elev: 
• Poate realiza autoevaluarea și autocunoașterea întrucât fiecare elev primește fișa individuală cu 

răspunsurile date. 
Avantajele aplicației 
• 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.  

• permite centralizarea răspunsurilor elevilor sub formă tabelară și arhivarea acestora. Stocarea 
rezultatelor elevilor la teste și interpretarea grafică a acestora facilitează crearea unei baze de date cu 
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informații referitoare la nivelul lor de pregătire și oferă o perspectivă de ansamblu pe o perioadă mai lungă 
de timp 

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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ŞCOALA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TRIF ALEXANDRA ANAMARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA 
 
Activitatea în mediul online are atât avantaje evidente, cât şi limite în ceea ce priveşte relaționarea 

cadru didactic - elev. Aceste limite au impact negativ asupra învățării eficiente, deoarece o importantă latură 
a activității didactice față în față nu se poate face virtual. 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. Interacțiunea personalizată cu unii elevi este greu de realizat, 
în contextul în care contactul nu este direct, cadrul didactic este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare 
elev îi solicită într-o oarecare măsură atenția. 

Monitorizarea învățării în mediul online este dificil de realizat, gândindu-ne la 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 adevărată problemă pentru profesorii din învățământul primar. Printre dificultățile în 
realizarea activităților didactice la distanță se află şi 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 predare-învățare-evaluare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai 
multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent utilizate sunt: Whatsapp, Facebook messenger, 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, 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. 

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 
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. 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). 

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 adăugându-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
*Botnariuc P., Cucoş C., Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației, Editura 

Universității din Bucureşti, Bucureşti, 2020. 
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FINALITAȚI ALE ACTIVITAȚII ONLINE IN GRADINIȚA - GRUPA MARE 

 

PROF. TRIFU ADRIANA,  

GRADINIȚA CU P. P. NR. 2 BARLAD, VASLUI 
 

Știm că trecem cu toții prin momente dificile și, în ciuda unor sentimente de frică sau chiar panică ce 

duc la manifestări nu tocmai lăudabile, există și o anume frumusețe în astfel de momente, manifestarea unui 

extraordinar sentiment de solidaritate și a dorinței de a fi de ajutor. 

Aceste două fenomene atât de frumoase se manifestă și în domeniul educației. Paginile de Facebook 

și site-urile la care suntem abonați sunt pline de idei, modele, sfaturi, resurse menite să sprijine educatorii 

și profesorii care se văd pentru prima oară puși în fața situației de a preda de la distanță pentru o lungă 

perioadă de timp, dar nici un educator, indiferent de cât de bun sau experimentat nu a fost pregătit pentru 

acest lucru.Cu toate acestea, ne-am adaptat și noi, dar mai ales copiii și părinții. 

În realizarea planificării activităților am ținut cont de particularitățile de vârstă ale copiilor, de faptul 

că nu toți au același acces la tehnologie, nu au aceleași echipamente sau aceeași conexiune la internet și am 

lucrat cu toți actorii implicați (părinți, bunici etc.) pentru a rezolva, dacă se poate, problemele de acces 

echitabil.Am folosit diverse instrumente de învățare online pentru a selecta activități ce se pretează unei 

teme date, dar am lăsat libertatea copiilor de a-și aleage o anume activitate(desen, pictură, activități practice, 

memorizare, o poveste, etc).Am îmbinat metodele clasice cu cele digitale, punând accent pe folosirea 

creioanelor colorate, a hârtiei, a materialelor din natură, din propria locuință.Fiecare copil a lucrat în ritmul 

său, cu materialele alese de el, ajutat de familie acolo unde a fost nevoie. 

Toată activitatea noastră s-a desfășurat pe WhatsApp și pe Facebook, căutând să fiu prezentă prin 

aprecieri asupra lucrărilor realizate, prin postarea de căntecele vesele, prin mesaje personale, prin discuții 

video, postarea de fotografii cu lucrările realizate de mine în concordanță cu tema propusă.La rândul lor, 

copiii au postat mesaje video, audio cu felicitări pentru colegii care au realizat lucrări deosebite, cu poeziile 

învățate, diverse joculețe realizate cu părinții. 

A fost destul de greu, dar rezultatele au fost deosebite. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR TRIPON CARMEN 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA" DEVA 

 
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. 

Instrumente utile: 
 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. 
 Liveworksheets -profesorul poate creea, accesa fișe de lucru oferind link-ul elevilor. 
 Mentimeter - un instrument de evaluare unde poți adresa întrebări, iar 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: Prezi, Animaker, Storybook, etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screen 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 pot 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. 

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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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/


UTILIZAREA PROGRAMULUI PAINT ÎN EVALUAREA PREȘCOLARĂ 
 

GRĂDINIȚA ,,LUMEA COPIILOR” –LUPENI 
PROF. TRIPON LIDIA 

 
Nivel: II 
Grupa: mare  
Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”  
Tema proiectului: ,, Pe cărări de toamnă ” 
Tema săptămânii: ,,Bogățiile toamnei” 
Justificarea didactică pentru utilizarea TIC: posibilitatea evaluarii simultane a mai multor copii. 
Domeniul Estetic Creativ – Educaţie plastică  
Tema activităţii: ,, Fructe și legume de toamnă” 
Mijloc de realizare: desen în programul Paint  
Forma de realizare: activitate on –line 
Forma de organizare: individual 
Tipul activităţii: evaluare 
Scopul: evaluarea cunoştinţelor copiilor dobândite anterior; dezvoltarea capacității de utilizare a unor 

programe și instrumente informatice pentru rezolvarea sarcinii; 
Obiective operaționale:  
-să deseneze fructe/legume de toamnă;  
-să folosească culoarea potrivită pentru a acoperi fructele/legumele de toamnă;  
-să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru învăţate, folosind programul Paint;  
-să îmbine tehnicile creativ pentru a obţine forme asemănătoare celor din natură; 
-să participe cu interes la activitate; 
-să analizeze critic/autocritic lucrările. 
 RESURSE:  
- procedurale: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, aprecierea verbală, 

instructajul verbal; 
- materiale– calculatoare, imagini cu fructe și legume. 
 
 BIBLIOGRAFIE:  
M.E.C.T.- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH, Bucureşti, 2009 „Aplicaţiile 

noului curriculum pentru învăţământ preşcolar”– ghid pentru cadreϖ didactice, vol I, Editura DPH, Buc. 
2009  

www.isj.gl.edu.ro › RED › PRESCOLAR 
Mărul:  
 
 
 
 
 
Cartofi: 
 
 
 
 
 
Morcovul: 
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http://www.isj.gl.edu.ro/RED/PRESCOLAR/NOIEMBRIE%202018/auxiliare%20curriculare/Ghid%20de%20bune%20practici%20-%20Competen%C5%A3e%20cheie%20prin%20jocuri%20virtuale.pdf
http://www.isj.gl.edu.ro/RED/PRESCOLAR/NOIEMBRIE%202018/auxiliare%20curriculare/Ghid%20de%20bune%20practici%20-%20Competen%C5%A3e%20cheie%20prin%20jocuri%20virtuale.pdf


EVALUAREA ONLINE – PROVOCARE SAU OPORTUNITATE? 
 

PROF. TROHONEL MADALIN GHEORGHE LUCIAN  
 ȘCOALA GIMNAZIALA CHINTENI, JUD. CLUJ 

 
 Anul 2020 va rămâne, cu siguranță, înscris în istoria învățământului românesc (și nu numai), drept 

un an al incertitudinilor, un an al provocărilor. Pentru noi, dascălii, debutul pandemiei în țara noastră a 
reprezentat un mare hop peste care, personal, consider că s-a trecut cât de bine s-a putut, ținând cont de 
infrastructura de care dispune sistemul educațional românesc, precum și de pregătirea aproape inexistentă 
a cadrelor didactice, din punct de vedere al utilizării platformelor educaționale și a instruirii asistate pe 
calculator. 

 În literatura de specialitate este definit foarte clar conceptul de „evaluare”, alături de cel de „predare” 
și cel de „învățare”. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, specialiștii români rămân tributari metodelor 
tradiționale (probe orale, probe scrise, probe practice) și celor complementare, numite adeseori și moderne 
(referatul/eseul, portofoliul, proiectul, autoevaluarea etc.). Cu greu se găsesc scrieri de specialitate în care 
să se trateze despe metoda „modernă” de evaluare cu ajutorul/ prin intermediul calculatorului, cel mai 
adesea fiind tratată doar ca suport al evaluării. 

 Personal, asemenea multor colegi, a trebuit să experimentez, odată cu „școala online” și „evaluarea 
online”. Școlile s-au închis brusc, nefiind pregătite pentru a oferi suport cadrelor didactice și elevilor, pentru 
noua modalitate a desfășurării procesului de predare-învățare-evaluare. Oboseala și-a făcut simțită prezența 
destul de rapid, atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor și chiar al părinților. S-au experimentat în 
întreaga țară diferite platforme educaționale, încercând să se găsească cea mai potrivită, în funcție de 
specificitatea fiecărei unități de învățământ. 

 Chiar dacă înainte de a debuta pandemia, cel puțin în învățământul preuniversitar, părea de 
neconceput să evaluezi elevii online, a trebuit să ne adaptăm și din acest punct de vedere. Personal, am 
recurs, mai întâi la evaluarea proiectelor, fiind o metodă simplă de evaluare. În timp, am conștientizat că 
instrumentele gratuite folosite pentru predare pot să asigure continuitatea pe un termen scurt, spre mediu, 
iar pentru partea de învățare se pot oferi mai multe șanse elevului pentru a se pregăti mult mai eficient. 

 După cum am afirmat mai sus, specialiștii insistă pe metodele tradiționale și moderne. În 
învățământul online putem să folosim comunicarea audio-video pentru evaluarea orală, dar probele scrise 
par greu de realizat și cu atât mai mult cele practice (la majoritatea materiilor). În ceea ce privește metodele 
moderne, observarea și autoevaluarea sunt mult mai greu de realizat în mediul online. Cel mai bine se pliază 
referatele, proiectele, e seurile etc. 

 Folosindu-ne de calculator, evaluarea poate să fie făcută instantaneu, elevii primind pe loc punctajul, 
dar, trebuie punctat că 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.” 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. Dată fiind situația epidemiologică tot mai delicată în țara noastră, cu 
siguranță, vom reuși să ne adaptăm mult mai bine noilor cerințe și o să reușim să găsim cele mai eficiente 
metode de evaluare în „învățământul online”. 

 
 
REFERINȚE: 
1. Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-

9 
2. 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 

3. 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 

4. https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. TRUȘCA ANITA-COSMINA 

GRADINIȚA P. P. NR. 32, TIMIȘOARA 
 
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. 

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; 
- publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
- quiz-uri şi întrebări online; 
- activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
- teme colaborative; 
- portofolii; 
 Exista modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și 

evaluare: 
– Google Classroom/Meet: se pot purta discuții 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 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, 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. 

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

– Wordwall – aici se găsesc 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 în care să surprindă atât imagine de pe 
interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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EVALUAREA ONLINE IN GRADINIȚA DE COPII STEP BY STEP 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR TRUȚESCU GABRIELA 

GRADINIȚA CU PP NR. 3, TULCEA 
 
Învățarea timpurie este fundamentală pentru învățarea de-a lungul întregii vieti 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 progresa, 
având ca scop calitatea vieții fiecărui individ, în toata complexitatea sa. 

Activitatea educativă din grădiniță este complexă. Ea solicită forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularitățile individuale și de vârsta ale preșcolarilor. Fiecare copil este unic, iar într-o grupă 
există “n”copii unicat. De aceea, pentru fiecare copil este necesar să se utilizeze tehnicile și strategiile de 
lucru/evaluare potrivite, astfel încât aceștia să beneficieze de sprijinul și stimularea corespunzătoare pentru 
dezvoltarea optimă. 

Suspendarea cursurilor în sistemul de învățământ din Romania și trecerea la formula de învățare 
online a condus la o serie de provocări pentru cadrul didactic din învățământul preuniversitar, mai cu seamă 
pentru noi, educatorii.  

Cu alte cuvinte, începând cu data de 11 martie 2020 peste grădinițe s-a așezat liniștea. Dar nu și peste 
activitatea cu copiii. Aceasta a continuat să existe în mediul on-line, iar echipa de educatori a grupei nr.4 
din gradinita nr.3 Step by Step și-a dorit continuarea activităților cu preșcolarii grupei prin alegerea unor 
teme care să vină în întâmpinarea copiilor, selectarea unor activități care să necesite materiale ce se gasesc 
cu ușurință în mediul familial și care să fie folosite de către copii și, mai ales, alegerea unor mijloace de 
realizare a activităților compatibile cu posibilitățile de realizare existente, toate în acord cu cerințele 
Curriculumului pentru educație timpurie. Astfel, am alternat activitățile statice cu cele de mișcare, 
activitățile ce țin de domeniul științe cu cele creative și distractive, toate aceste activități fiind completate 
de momentul înviorării de dimineață când copiii primeau diferite exerciții de învioarare acompaniate de un 
fundal muzical și momentul de lectură, după-amiază, cu diferite povești adecvate vârstei. 

 Având în vedere faptul că în învățământul preșcolar pricipala formă de predare/învățare/evaluare este 
jocul, în activitatea online am utilizat o serie de instrumente digitale care aveau ca modaliate de desfășurare 
jocul. Dintre acestea se pot enumera: 

- Jingsawplanet: o aplicație care permite încărcarea unui fișier de tip fotografie și decuparea sub 
forma de piese în funcție de complexitatea dorită. Copiilor le-a placut foarte mult această aplicație, drept 
pentru care am utilizat-o atât în activitățile de învățare cât și în cele de evaluare. 

- Wordwall: o aplicație utilă și interesantă pentru cadrele didactice, cu precădere celor din 
învățământul preșcolar care nu dispun de foarte multe resurse în acest sens. Cu alte cuvinte, această aplicație 
ne-a permis să creăm jocuri interactive pentru susținerea învățării și evaluării. Este un instrument digital 
ușor de utilizat și plăcut copiilor datorită elementelor ludice inserate. 

- Kahoot: un instrument online cu ajutorul căruia am putut crea teste de evaluare interactive. Am 
adăugat imagini, clipuri video penru a crește gradul de interactivitate. 

- Quizizz: este un alt instrument online de creare a unor teste interactive, cu ajutorul căruia am 
realizat evaluări formative într-un mod distractiv. 

- Storyjumper: un instrument online foarte util pe care l-am folosit în crearea unor cărți cu rol de 
evaluare a cunoștințelor copiilor, atât din domeniul poveștilor, dar și din domeniul științific. 
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În alegerea instrumentelor digitale utilizate în activitățile educatționale cu preșcolarii, cadrele 
didactice trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, prezența 
elementelor ludice, atractivitatea acestora, etc.) 

Credem că toată această perioadă a fost o provocare pentru toți și sperăm că am reprezentat un real 
sprijin atât pentru copii cât și pentru părinții acestora.Ne-am bazat foarte mult pe ajutorul parinților, am 
comunicat mult și le mulțumim pentru cooperare și implicare în învățarea de ...acasă! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Pedagogie prietenoasă- Abordări în context pandemic 
*Educație timpurie nivel preșcolar, Ed. Didactică și pedagogică 
*Instrumente digitale în învățământul preșcolar 
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 INSTRUMENTE SI METODE DE EVALUARE IN MEDIUL ONLINE IN 

CAZUL PRESCOLARILOR 
 

 PROF. TUCULIA FLORICA 
 LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU” BOZOVICI/ 

 STRUCT.GRADINITA P.N.PRILIPET 
 
 Această 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 
tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se uşor atentia preşcolarilor. 

 *Instrumentele folosite în derularea activităţilor online care am văzut că captează atenţia 
preşcolarilor sunt: 

 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 ş plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate.https://wordwall.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Conf. Univ. dr. Aurel Cazacu - „Evaluarea ghid al activității din grădiniță”, Studiu ştiinţific; 
*Oprea, C. L.– „Strategii didactice interactive”, Bucureşti, EDP( 2007); 
*Portalul Digital pe educred.ro :platforme de e-learning și a resurse de învățare on-line 
*www.didactic.ro 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TUDOR CLAUDIA GINA 
LICEUL TEORETIC ,,DECEBAL” CONSTANȚA 

 
 În ultimul secol ,,învățarea la distanță”, îmbrățișată de multe universități, la început prin intermediul 

sistemului poștal, apoi a cursurilor susținute la radio și televiziune și prin diverse tehnologii interactive, a 
evoluat în ceea ce numim azi ,,învățare online” sau ,,educație electronică”. 

 Educația online a devenit posibilă din punct de vedere tehnologic și operațional pe măsură ce 
tehnologiile informației și comunicațiilor au continuat să avanseze. În funcție de factorii de țară, guvernele 
au emis legi pentru învățământul online în funcție de capacitatea tehnologiei informației și comunicațiilor 
(TIC), difuzarea tehnologiei Internet/Mobil, diviziunea veniturilor și decalajul digital. 

 Dacă la nivelul universităților, studenții și profesorii au abilități digitale, în învățământul 
preuniversitar ( în special în cel primar), este important factorul elev care include motivația, cultura, stilul 
de învățare și nivelul de abilități IT și factorul profesor care include modul de predare (cognitiv, afectiv, 
managerial) și nivelul de competențe IT. Cu toate acestea, instituțiile de învățământ se confruntă, cu o 
multitudine de situații privind instructorii și profesorii care susțin implementarea, întreținerea și dezvoltarea 
cu succes a programelor online. 

 La nivel mondial învățământul online, în baza analizei politicilor educaționale (în condițiile stării de 
urgență), se valorifică oportunități de implicare efectivă a părinților, a autorităților locale și implicit a 
tuturor cadrelor didactice împreună cu elevii acestora pentru eficientizarea și utilizarea instrumentelor 
online. 

 Pentru elevi și profesori au fost create platforme de învățare online, programe de învățare tutorial 
(pachete software), instruire asistată pe calculator instruire bazată pe Web (WBL- Web-Based Learning, 
WBT- Web Based Teaching), instruire combinativă (Blended Learning). 

 Pentru a realiza un act educative de predare-învățare-evaluare se au în vedere cele mai utilizate 
instrumente de comunicare online: sincron (chat, messenger, conferințe audio-video, distribuirea de 
aplicații, apel selective) și asincron (email, forum de discuție, blog, transmisiiWeb- YouTube). 

 Evaluarea elevilor de la distanță este o provocare, deși există o multitudine de cele mai bune practici 
și instrumente de ajutor. Deși nu există un răspuns ușor pentru evaluarea elevilor la distanță, există strategii 
pe care profesorii le pot folosi pentru a se asigura că elevii își demonstrează cunoștințele și înțelegerea 
învățării lor. 

,, Cum evaluăm învățarea elevilor online?” 
,, Care este scopul evaluării?” 
 Evaluările pot avea, de asemenea, mai multe scopuri diferite pe baza obiectivelor și rezultatelor 

elevilor. Urmărim dacă evaluarea are sau nu o natură formativă (feedback permanent) sau sumativă 
(rezultatul final). Cunoașterea acestor tipuri de evaluare ne va arăta în ce măsură ce utilizăm instrumentele 
și strategiile didactice. 

 
Evaluare prin feedback 
1. Monitorizarea timpului pentru a oferi un feedback imediat. 
2. Susținerea și încurajarea elevilor în procesul de realizare a sarcinii date. 
3. Acordarea de asistență acelor elevi care adresează întrebări. 
4. Corectitudine în acordarea punctajului. 
5. Mediu de transmitere a răspunsului printr-un apel audio/video și nu scris. 
 
Evaluare formativă sincronă 
Avantajele utilizării unei evaluări sincrone: 
1. Oferim feedback instant 
2. Corectăm imediat răspunsurile elevilor 
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3. Sprijinim și intervenim în timp util 
4. Ajutăm să aplice cunoștințele ănvăța 
 
Evaluare la distanță asincronă 
Avantajele utilizării unei evaluări asincrone: 
1. Timp îndelungat pentru procesarea informației 
2. Nu depinde de internet – ritm propriu de rezolvare 
3. Timp de reflecție încorporat - elevii au ocazia de a reflecta la ceea ce au răspuns/ realizat. 
4. Mai concentrat pe proces - profesorilor văd în perspectivă ceea ce gândește un elev. 
5. Ajutați să demonstrați înțelegerea mai mult decât cunoștințele 
 
Atunci când aleg instrumentele pentru evaluarea asincronă, profesorii trebuie să se concentreze asupra 

celor care oferă elevilor posibilitatea de a-și explica gândirea și de a-și oferi vocea și reflexia. 
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. 

 
Metodele şi tehnicile moderne de evaluare, contribuie la: 
* stimularea activismului elevilor; 
* 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 creativităţii, a gândirii critice, creative şi laterale; 
* dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
* dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
* 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: 
*Albu, M., 2000, Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,  
*Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană,  
*Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 

Aramis,  
*Neacşu, I., Crenguţa, 2009Strategii didactice interactive, EDP București 
*Stoica, A.(coord), 1996, Ghid general de evaluare şi examinare, M.I., CNEE, Ed. Aramis, Bucureşti 
*https://www.slideshare.net 
*http://www.rasfoiesc.com 
*http://www.didactic.ro 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

”GRADINIȚA ANULUI 2020” 
 

DE TUDOR LUCIA  
 
 Situația pendemiei din România a adus cu ea, pe lângă provocări din punct de vedere medical, 

economic și social, și unele la nivelul educației și sistemului de învățământ. Am fost nevoiți să trecem rapid 
și fără ajutor, de la un învățământ clasic la unul digitalizat și nou pentru majoritatea oamenilor. Schimbarea 
a adus cu sine o multitudine de întrebări ”Cum ținem ore online?”, ”Cum ne asigurăm că informația ajunge 
unde trebuie?”, ”Cum menținem elevii atenți?”, ”Ce facem cu copiii care nu au acces la platformele 
online?” sau ”Cum evaluăm nivelul de cunoștințe?”. Încă încercăm să obținem răspunsuri la toate aceste 
întrebări și să îmbunătățim calitatea procesului instructiv-educativ și să ne adaptăm stilului nou de trai. Cea 
mai mare problemă, după cea a accesului la platformele online a tuturor copiilor, a fost nivelul lor de 
pregătire pentru acest tip de predare. Nu numai că aveau nevoie de aparatura necesară, de un minim nivel 
de cunoștințe tehnice și, uneori, de ajutorul părinților, dar în această situație au cântărit extrem de mult și 
cunoștințele generale ale fiecărui elev. Cred că toată lumea este de acord că într-un fel s-a putut lucra cu 
elevii de gimnaziu și liceu și în cu totul alt fel s-a lucrat cu cei din ciclul primar sau grădiniță.  

 Ca educatoare debutantă, anul 2020 a reprezentat pentru mine o provocare din toate punctele de 
vedere și un continuu joc de ”Vreau să știu mai mult!”. Ceea ce învățasem de-a lungul anilor de studiu că 
trebuie făcut la clasă era, dintr-o dată, interzis! Ceea ce ar fi trebuit evitat înainte, acum a devenit noul 
”normal” cu care a trebuit să mă obișnuiesc din mers și cu care a trebuit să îi obișnuiesc și pe preșcolari. 
Dar cum toată lumea se poate adapta unor condiții, fie ele cât de dificile, așa am făcut și noi și am încercat 
din răsputeri să facem ceea ce trebuia. Preșcolarii cu care lucrez cu toată dragostea sunt abia grupa mică și 
pot spune, sincer, că am sentimente contradictorii față de modul în care au început această etapă importantă 
din viața lor. Ei s-au obișnuit cu reglementările pandemice mult mai repede și mai ușor decât noi, aceștia 
neavând un termen de comparație. Au venit la noi cu sufletele și mințile deschise, plini de dorință, 
curiozitate și încântare și încă din prima zi de grădiniță dau tot ce am mai bun ca să fac din experiența lor 
la gradiniță în anul 2020 o amintire plăcută. Ceea ce îmi doresc cel mai mult de la copiii mei este să vină 
cu drag zi de zi și să poată spune că s-au simțit bine cu colegii lor, cu mine și, cel mai important, cu ei 
înșiși! 

 Din punct de vedere al predării efective, pot spune că a fost dificil să realizez activități cu ei, cel 
puțin la început. Dar a fost doar o chestiune de timp până mi-am intrat în ritm și am reușit să colaborăm din 
ce în ce mai bine. Fiecare zi la grădiniță este o provocare de la care refuz să mă dau înapoi. 

 În ceea ce privește evaluarea (inițială), o parte din aceasta a trebuit să se realizeze online. Cu copii 
de 3 ani și părinți care lucrează de dimineață până seara a fost aproape imposibil să ne conectăm în direct 
și să realizăm activități împreună, așa că am apelat la soluția pe care, la acea vreme, am considerat-o cea 
mai potrivită. Am filmat pentru copii fiecare activitate în parte, ca și cum aș fi fost cu ei în clasă și le-am 
încărcat-o pe platforma de Google Classroom. Copiii, ajutați, bineînțeles, de părinți, bunici sau alte rude, 
au trimis la rândul lor o dovadă (foto sau video) în care realizau sarcinile de lucru, răspundeau la întrebări 
sau lucrau pe materialele trimise de mine. Astfel, din cei 29 de copii din grupă, au participat în medie 14-
15 copiii, de la restul neprimind vreun răspuns sau vreo justificare cu privire la neimplicare. Aici poate că 
a contat foarte mult și vârsta mică a preșcolarilor, părinții mărturisindu-mi că nu are cine să se ocupe de 
copii în timpul activităților și că, momentan, îi mai țin din a se implica. 

 Eu muncesc și studiez în continuare în speranța că voi găsi acea variantă de interacțiune online 
potrivită pentru toată lumea și că vom putea colabora eficient pentru a atinge scopul suprem: educația 
preșcolarilor noștri! 

 În încheiere nu pot decât să amintesc cât de mult aștept momentul în care ne vom reveni la normal 
sau vom reuși să găsim un echilibru sănătos de a ne desfășura activitățile zilnice. Situația din țară, chiar din 
lume, ne-a afectat pe toți dar avem datoria de a nu o lăsa să ne schimbe definitiv și să încercăm să vedem 
și partea bună a lucrururilor! Vom fi bine, mai devreme sau mai târziu! Trebuie doar să avem grijă unii de 
alții și să avem încredere în noi!  

  

1636



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL MUZICAL-INSTRUMENTAL 
EDIȚIA 2020 – ESEU 

 
TUDORI VASILICA, PROFESOR VIOARA, LICEUL DE ARTA SIBIU 

 
 În învățământul muzical-instrumental proba practică rămâne metoda de evaluare consacrată pentru 

toate timpurile. Chiar și în format online. Poate fi sub formă de; recital instrumental, audiție internă 
(producție muzicală), serbări muzicale, concursuri . Toate se realizează cu ajutorul instrumentelor digitale: 
SKYPE, ZOOM, MEET, WHATSAPP, YOUTUBE, CD, DVD. 

 Nu vreau să mă hazaedez deoarece nu stăpânesc destul de bine navigarea în aceste aplicații 
tehnologice. Desfășor orele pe Zoom și Google Meet. Ne descurcăm. Cu elevii mari este mai ușor ei 
înțelegând ceea ce exprimăm verbal. Folosim și căștile încăt să auzim și vioara în același timp. Cu elevii 
mici de mare ajutor ne sunt părinții, mai ales dacă au noțiuni muzicale. 

 La sfârșitul unei perioade de studiu putem organiza un microrecital sau o audiție internă a clasei de 
vioară print-o întălnire pe Zoom sau Google Meet. Acompaniamentul de pian este opțional, în măsura 
posibilităților. Elevii în perioada de pandemie nu au putut exersa cu corepetitor, iar acompaniamentul-
negativ este o tehnică nu la îndemâna oricui. 

 La Concursul de admitere pentru clasa a IX-a la liceele vocaționale de muzică în anul 2020, proba 
practică a constat într-un recital realizat pe un disc. A fost începutul: toți elevii, părinții, profesorii au fost 
forțați să se descurce în realizarea unei înregistrări. A fost o situație de compromis într-un moment istoric 
dramatic.  

Concursurile instrumentale online din anul 2020 s-au desfășurat prin trimiterea unei înregistrări într-
un link sau (și) într-un DVD, cu acompaniament de pian sau fără (Miniatura romantică Galați iunie 2020). 

Toate marile concursuri instrumentale: de la marile competiții (Concursul G.Enescu ), concursurile 
de angajări în orchestrele simfonice, concursurile cu sponsorizări, toate, organizează etapa I în format 
electronic (DVD). Asta de mulți ani, înainte de pandemie. Etapa este eliminatorie. 

Evaluarea digitală la instrument este considerată obiectivă dar este lipsită de emoția actului artistic, 
de vibrația directă și umană. 

Am realizat inregistrarea unei piese pentru nunta unui prieten. Cu telefoanele. La un telefon nu 
mergea camera, altul nu avea suficient spațiu de stocare…probleme cu adevărat tehnice pe care nu le 
cunoșteam și de care a trebuit să ne ocupăm. Nu am mai avut timp de prestația noastră artistică. Bineînțeles 
că gestul nostru a fost bine primit. 

Dispozitivele cu care se fac înregistrările trebuie să fie de calitate. 
Înregistrările e bine să fie făcute în studiouri de înregistrare cu aparate profesionale și oameni 

specializați. Studiourile de înregistrare există dar nu la îndemâna oricui. 
Este dureros de afirmat, dar până acum spuneam: ai carte, ai parte. Acum: dispui de tehnică, ai carte 

și parte. 
Pe vremuri realizarea unei înregistrări fie pe discuri, fie la radio sau TV însemna recunoașterea valorii. 

Astăzi este o manieră de comunicare. 
Viața merge înainte și ne vom adapta la toate schimbările și nu vom uita să ne bucurăm de reușita 

unei înregistrări de calitate oferită oamenilor virtuali. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE DIN ROMÂNIA 

 
TUDOSIE DIANA 

GRADINIȚA CU P.P. NR.1, NOTRU 
 
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? 

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. 

 Utilizarea mediilor virtuale de învățare îl plasează pe elev în centrul formării sale, îl menține mereu 
activ și conduce la: accentuarea studiului individual la elevi; dezvoltarea gândirii analitice, structurate și de 
profunzime a elevilor; dezvoltarea ințiativei elevilor; situarea celui ce învață (primește cunoștințe) în 
controlarea procesului de învățare în vederea îmbunătățirii formei de învățământ; formularea succesivă de 
întrebări de către elev despre cunoștințele pe care le posedă; construirea procesului de asimilare și înțelegere 
a cunoștințelor pornind de la cel care învață; dezvoltarea spiritului de gândire și de lucru în echipă a elevului. 

 Pentru a-și atinge scopul mediile de învățare virtuale nu trebuie să se limiteze doar la transferul de 
cunoștințe pe suport magnetic, prin intermediul Internet-ului. Acestea trebuie să stimuleze motivația și 
munca individuală a elevului, să genereze probleme și să stimuleze rezolvarea acestora în cadrul grupurilor 
de discuții etc.  

 Colaborarea virtuală trebuie să fie, însă, completată cu întâlniri fizice, procesul didactic ce are loc în 
mediul electronic trebuie completat de comunicarea face-to-face; e bine să ştim să comunicăm cu sau prin 
calculator, dar şi cu cei din preajma noastră. Contactul viu, direct, personal cu cei din jur nu poate fi înlocuit 
niciodată cu nicio tehnică, oricât de performantă ar fi noua tehnologie. 

 Platformele tip e-learning reprezintă un stimul excelent pentru învățare și formare, în special pentru 
persoanele active, dinamice, care apreciază interactivitatea. 

 Platformele e-learning îşi fac destul de repede loc în sistemul de învăţământ deoarece permit 
utilizarea mai eficientă a resurselor materiale cât şi umane. În zilele noastre este din ce în ce mai greu să ai 
un management al timpului bine definit. De aceea când vine vorba de învăţământ şi de volumul mare de 
informaţie, un sistem digital de management al acestuia ne atrage din ce în ce mai mult. 

Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologia, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea 
calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai mult o necesitate. Nu trebuie să ignorăm 
faptul că lucrăm cu generații de elevi care dețin abilități digitale construite implicit, prin practici zilnice, 
generalizate, aproape obișnuite. „Alfabetizarea” digitală începe de la cele mai fragede varste, difuz, chiar 
din familie, și se învață… precum mersul sau vorbirea. 

 În prezent, e-learning-ul a devenit o alternativă viabilă la metodele de educaţie tradiţionale, astfel că 
a fost adoptat de către multe dintre unităţile de învăţământ, mai ales datorită avantajelor oferite de 
posibilitatea instruirii continue sau de cele legate de larga aplicabilitate în cadrul organizaţiilor cele mai 
diverse. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari, Olimpius Istrate, Emil Dragomirescu, Dana 

Vlădoiu, Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de elearning, Editura Litera 
International, București, 2008 

*Drăgănescu, M., acad.(2001), Societatea informaţională şi a cunoaşterii. Vectorii societăţii 
cunoaşterii, Studiu tematic, Academia Romana, www.academiaromana.ro 
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 EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR URSULEANU MARIA 

 ED. TUGUI DOINA 
 
 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. În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează 
în modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire.  

 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 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. 

Este îmbucurător faptul că părinții s-au implicat activ în exprimarea opiniei lor cu referire la 
organizarea procesului de învățare de la distanță. Majoritatea din ei au demonstrat responsabilitate și 
deschidere pentru comunicare eficientă, precum și oferirea de suport copiilor în caz de necesitate. Părinții 
au accentuat că s-au implicat activ în procesul de învățare de la distanță, mulți din ei lucrând de acasă au 
avut posibilitatea să observe, să monitorizeze și chiar să ofere ajutor copiilor în caz de necesitate. Fapt este 
că părinții au nevoie și ei să fie formați și să cunoască aspectele generale ale psihopedagogiei, de asemenea 
tehnologiile și strategiile educaționale pe care le utilizează copiii. 

Un element important a fost modalitatea de organizare a activităților de la distanță și folosirea diferitor 
instrumente și achiziții online. 

La inceput am stabilit un orar, am constituit un grup al parintilor pe Facebook si –n particular pe 
messenger, unde am comunicat foarte bine. 

Cu referire la crearea unui orar al zilei pentru copiii, rolul părinților a devenit foarte important. Ei 
trebuiau să explice copiilor cum trebuie planificate activitățile de bază (ex. igienă, masă, studiu/serviciu, 
relaționare interpersonală, joacă/relaxare, somn); alimentația trebuie controlată riguros, pentru a fi 
sănătoasă și a nu duce la creșterea în greutate sau la alte condiții clinice; includerea activităților sportive, 
toate contribuind la un stil de viață sănătos; activitățile de relaxare și divertisment (vizionarea unui 
film/citirea unei cărți, jocuri interactive etc.).  

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. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 
competențelor, s-a demonstrat că scoală ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale 
realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească caractere, într-un context valoric. Elementele care au 
funcționat bine în cadrul învățământului de la distanță, pot servi drept repere pentru îmbunătățirea 
învățământului tradițional, organizat la școală. 

1639



 Evaluarea apare ca “proces de apreciere a calităţii sistemului educaţional sau a unei părţi a sistemului 
respectiv”. Ea are menirea de a stabili “dacă sistemul îsi îndeplineşte funcţiile pe care le are, adică dacă 
obiectivele sistemului sunt realizate”. (Lindeman Richard, Evaluarea in procesul de instruire). 

Cunoaşterea cât mai exactă a rezultatelor şcolare constituie premisa oricăror măsuri destinate să 
îmbunătăţească desfăşurarea acţiunii în sine. 

 La prescolari nu prea poti realiza o evaluare obiectiva doar pe feedback si totusi este cea mai des 
folosita. 

 Feedbackul evaluativ nu generează cele mai bune rezultate. El este interpretat, pe bună dreptate, mai 
ales când este negativ, drept răutate sau atac la persoană. Feedbackul evaluativ este bine primit numai atunci 
când este pozitiv, dacă este negativ, foarte rar va duce la îmbunătățirea unui comportament și conform 
definiției nu va conduce la menținerea stabilității și a echilibrului. 

 Un alt mod de evaluare la prescolari este proiectul tematic, copiii aduna informatii, vizioneaza 
filmulete, realizeaza de desene, lucrari practice despre tema data.Metoda proiectului este o metoda 
complexa de evaluare individuala si este recomandata in evaluarea sumativa.Aceasta metode trebuie 
adaptata varstei copilului si experientei lui intelectuala. 

 O alta metoda de evaluare ar fi portofoliul, este o metoda complexa proiectata pe o perioada mai 
lunga de timp, care ofera posibilitatea de a se emite o judecata devaloare, bazata pe un ansamblu de 
rezultate. 

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. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 
competențelor, s-a demonstrat că scoală ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale 
realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească caractere, într-un context valoric. Elementele care au 
funcționat bine în cadrul învățământului de la distanță, pot servi drept repere pentru îmbunătățirea 
învățământului tradițional, organizat la școală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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;  
• Digital.educred.ro (https://digital.educred.ro/educatie-timpurie)  
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PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: TUNS CORINA-ALINA,  
GRADINIȚA CU P.P. MAMARUȚA, CLUJ – NAPOCA 

 
Evaluarea didactică este, în linii generale, un procedeu psihopedagogic complex de stabilitate a valorii 

unor procese, comportamente, performanțe, prin raportarea acestora la un set de criteria prestabilite, cu 
valoare de etalon. 

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 - 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? 
Daniel L. Stufflebeam ne spune că în literatura de specialitate sunt acceptate trei perspective pricipale 

de definire a evaluării: 
o Evaluare = măsurare; 
o Evaluare = congruență; 
o Evaluare = judecare. 
În curriculum actual ne este prezentată evaluare care ar trebui să urmărească progresul copilului în 

raport cu el însuși și mai puțin raportarea la normele de grup. 
Evaluarea în timpul activităților, al jocului liber ales sau al jocului organizat, al plimbărilor sau al 

altor momente din momentul zilei, educatoarea urmărește comportamentul copiilor, menționează 
problemele apărute, disponibilitatea sau lipsa de interes, starea de bucurie sau tristețe, descrie și apreciază 
performanțele fiecărui copil și reacția lui la mustrare sau recompensă. În momentul în care activitățile au 
loc online, toate aceste aspecte se pierd, educatoarea nu le mai poate evalua la un nivel atât de aproape. 
Astfel, acțiunile de evaluare a progresului înregistrat de copil va avea loc în mediul familiar al acestuia și 
prin acțiunile ce îi sunt solicitate a fi desfășurate online. 

Metodele de evaluare didactică online ce pot fi folosite sunt: 
*Convorbirea care face apel la experiența de învățare a copilului, invitându-l să se autoanalizeze, să 

prezinte fapte, să facă aprecieri asupra propriei persoane și a altora prin comparație. Toată activitate poate 
avea loc în cadrul întâlnirilor pe Zoom. 

*Portofiu prin: 
o fișe, materiale de lucru redactate de copil: sarcini de lucru rezolvate pe fișele de lucru; 
o produse ale activității de învățare: produse ale copiilor din activitățile practice, artistico-plastic; 
o informații referitoare la activitatea copilului în afara grădiniței: informații ce pot fi oferite de către 

părinți, privind comportamentul și preocupările copilului. 
În contextual actual, ne bazăm pe faptul că educația este continuă, iar toate aspectele ce se pierd în 

perioada online vor și pot fi recuperate și în timpul școlarizării. De asemenea, dezvoltare copilului este 
dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, intercașiunile cu ceilalți, organizarea mediului și 
activitățile de învățare. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
*Glava, A., Pocol, M., Tătaru, L., (2009), Educația timpurie: ghid metodologic pentru aplicarea 

curriculumului preșcolar, Editura Paralela 45, Pitești. 
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 PROF. TURBACEANU DANA SIMONA 
 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

 
Adaptarea la cerințele societății bazată pe cunoaștere solicită profesorilor să regândească parcursul 

educațional al tinerilor de azi, permițându-le acestora să exploreze noul, să rezolve probleme prin 
intermediul propriilor activități de cercetare/investigare, să relaționeze cu ceilalți în diferite medii culturale 
și sociale, să exprime opinii argumentate. 

Tehnologiile de informare și comunicare sunt acum o parte integrantă a procesului de socializare, 
Acestea evoluează în permanență pentru a pune la dispoziție o funcționalitate sporită, în timp ce aplicațiile 
software devin din ce în ce mai inteligente și mai receptive pentru cel care le utilizează. 

Introducerea noilor tehnologii în școală, în procesele educaționale în ansamblul lor, contribuie într-o 
măsură foarte mare la îmbunătățirea rezultatelor elevilor. În primul rând, datorită faptului că TIC se 
adaptează nevoilor de învățare ale elevilor și nevoilor de predare ale profesorilor, dar și datorită faptului că 
utilizarea TIC în școală creează o nouă abordare, inovativă, a activităților de predare-învățare-evaluare. 

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. 
În cele ce urmează, ne vom opri asupra aplicației Hot Potatoes cu ajutorul căreia se pot realiza teste de 
evaluare de profesori sau chiar de către elevi. 

Aplicația Hot Potatoes, un produs al firmei Half-Baked Software, disponibilă gratuit la adresa 
https://hotpot.uvic.ca/, permite atât generarea propriu-zisă a exercițiilor, cât și configurarea acestora sub 
forma unor pagini web, foarte ușor de accesat cu ajutorul unui browser, fiind foarte util în procesul de 
evaluare, la toate clasele, indiferent de nivelul lor. Aplicația conține un set de șase instrumente de bază : 
JQuiz, JMatch, JMix, JCross, JCloze și JMasher, care le înglobează pe toate celelalte. 

• JQuiz – permite crearea de teste grilă de mai multe tipuri : multiple choice, întrebări cu mai multe 
variante de răspuns, dintre care una singură este corectă; short answer, întrebări cu răspuns scurt; multi 
select, întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care o parte sunt corecte; hybrid, întrebări la care 
răspunsul trebuie să aibă unul din formatele predefinite. 

• JMatch – permite crearea unor itemi de asociere (de tip pereche), de stabilire a legăturilor dintre 
două coloane: dintre cuvintele cheie (termeni) și descrierea acestora. Programul poate fi folosit pentru a 
împerechea cuvinte cu definiții, imagini, traduceri sau pentru a ordona propoziții ca să formeze o secvență 
sau un dialog. 

• JMix – permite generarea de exerciții de așezare în ordine a cuvintelor unei fraze sau a literelor 
unui cuvânt. 
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• JCross – este folosit la crearea de exerciții de tip cuvinte încrucișate (integrame sau rebusuri); 
trebuie completate liniile rebusului pe orizontală și pe verticală. 

• JCloze – este utilizat pentru crearea de exerciții de completare a spațiilor libere. Utilizatorul 
lucrează cu un text din care lipsesc anumite cuvinte și trebuie să găsească termenii potriviți pentru a rezolva 
exercițiul. 

• JMasher – permite îmbinarea exercițiilor de diferite tipuri, oferă un aspect uniform, creează 
hiperlegături pentru navigare și o pagină de index. 

Testele de tip Hot Potatoes pot fi salvate în diferite formate: *zip, *htm. Formatul *htm. permite 
parcurgerea testului pe un calculator și afișarea rezultatului fără a fi necesară conectarea la Internet. 
Punctajul obținut este vizualizat pentru câteva minute, până la închiderea aplicației. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*ANGHEL, Traian, 2009, Instrumente Web pentru profesori, Ed. All, Bucureşti, 288 pag. 
*BRUT, Mihaela, 2006, Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern, 

Editura Polirom, Iași, 248 pag. 
* – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional, Bucureşti, 2011 
*http://info.hotpotatoes.net/ 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
TURCU MIHAELA- INVAȚATOR LA  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4 ,,E.D.C.” PUCIOASA/DAMBOVIȚA 
 
 
 În predarea și evaluarea on-line putem folosi platformele și aplicațiile disponibile. 
 Ca și platforme, putem folosi Zoom și Meet, care ne ajută să interacționăm cu elevii, în timp real. 
 Platforma Zoom ne oferă posibilitatea de a lucra pe grupe cu elevii.Fiecare grupă poate lucra pe câte 

o pagină din Jamboard.Sarcinile de lucru se vor discuta inainte de împărțirea pe grupe a clasei. 
 Din experiența actuală, înțelegem că tehnologia este un instrument care trebuie utilizat cu atenție și 

într-un mod potrivit.Elevii învață astfel cum să învețe singuri.Aceștia sunt mult mai atrași de tot ceea ce 
înseamnă tehnologie, decât de vechile fișe de evaluare sau metodele tradiționale. 

 Metode și tehnici moderne de evaluare: 
 -hărțile conceptuale, metoda RAI, proiectul, portofoliul. 
 Harta conceptuală reprezintă o tehnică de reprezentare vizuală a conceptelor și legăturilor dintre 

ele.Important este nu cât cunoști, ci relațiile ce se stabilesc între cunoștințele dobândite.Întocmirea unei 
hărți conceptuale presupune operații de analiză, identificarea semnificației conceptelor, comparații, 
clasificări și raționamente.Ele pun accentul pe relațiile dintre ceea ce știe elevul, pe modul în care fiecare 
își organizează experiența, ideile, dar și modul în care le aplică. 

 Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, oferă elevilor multiple opțiuni.Elevii ne arată ceea ce au 
învățat, demonstrând creativitatea, originalitatea. 

 Pentru evaluarea on-line putem folosi următoarele aplicații: 
 -Socrative; 
 -Google Forms; 
 -Test Moz; 
 -Liveworksheets -putem construi evaluări pentru elevii din ciclul primar, aceștia completând direct 

rezolvările. 
 Google Forms permite conceperea formularelor, care pot fi utilizate pentru a obține un feedback, 

pentru a crea teste scrise.Putem include imagini, filmulețe.Întrebările pot avea răspuns deschis/închis, mai 
multe variante sau nu de răspunsuri.Funcția QUIZ permite oferirea unui feedback rapid.Elevii află imediat 
corectitudinea răspunsurilor date.Pentru răspunsurile greșite, elevii pot primi explicațiile potrivite din 
partea cadrului didactic. 

 De asemenea, în lecțiile on-line putem folosi aplicațiile : 
 -Jamboard, Padlet(sunt asemănătoare); 
 În Jamboard(tablă interactivă on-line), putem scrie pe etichete colorate, putem insera imagini, figuri 

geometrice, texte .Putem face notițe cu diverse culori, putem șterge.Dacă se lucrează pe grupe, cu ajutorul 
platformei Zoom, elevii vor primi dreptul de share-uire a paginilor. 

 
 Kahoot este o altă aplicație, în care elevii intră în pielea cadrului didactic, construind ei înșiși itemii 

testelor. 
 Wordwall e potrivită, în special, elevilor din ciclul primar.O putem folosi la toate disciplinele. 
 Mentimeter(tip brainstorming) o putem folosi la sfârșitul orei sau după un moment din lecție, spre 

exemplu, unde putem lansa o intrebare.Fiecare elev își va introduce un cod, iar la răspunsuri nu va apărea 
numele acestuia.Răspunsurile se organizează direct în formă de inimă, etc., sunt colorate și oferă un 
feedback imediat. 

 Chatter Pix-o aplicație pentru animații.Este tare îndrăgită de copii. 
 În contextul on-line, implicarea cadrului didactic este esențială, iar aceste instrumente trebuie să ajute 

la crearea unei interacțiuni profunde . 
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BIBL. TURLIU RALUCA - MANUELA 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU” MEDGIDIA 
 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât și elevilor, o mare diversitate de 

modalități. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 

cunoștințelor. Această metodă economisește timpul și implică o evaluare obiectivă.  

Școala noastră este beneficiar în Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) – ”Învață azi, 

câștigă mâine!”, în care orele remediale se desfășoară folosind resurse on-line prin intermediul tehnologiei 

și al internetului, utilizând numai platforma Google classroom, licența G Suite for Education, aparținând 

domeniului școlii – ltntmed.ro . 

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 implicați în proiect, simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă 

cea mai tradițională și, totodată, cea mai des întrebuințată este testul. Profesorii implicați în proiect folosesc 

testul la sfârșitul fiecărei unități sau a unui modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificați, având 

atât itemi obiectivi, cât și subiectivi. La limba română, de exemplu, avem pentru competențele de înțelegere 

a textul citit și a celui audiat itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, 

pentru competențele de producere a mesajelor scrise avem itemi subiectivi. Testele ajută la identificarea 

eventualelor probleme de scriere, de vocabular sau de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, 

de asemenea, rapid de corectat și de conceput, ceea ce e un avantaj mare pentru profesor. 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 pregătire al elevilor 

este necesară aplicarea și a altor metode.  

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 
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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. Avantajele acestei metode 

sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 

motivației. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

*MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006; 

*MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura Universitaria, 

2010. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
 ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, C. D. ARICESCU”, CÂMPULUNG 
 
Evaluarea trebuie să fie continuă, completă şi corectă. Alain Kerland consideră  că evaluarea se  face 

pornind de la următoarele întrebări  cheie:  
*Pentru ce se face evaluarea? 
*În raport cu ce se face? 
*Pentru cine? 
*Ce se evaluează? 
Cu ajutorul căror instrumente şi prin ce proceduri se face evaluarea? 
Evaluarea iniţială este realizată la începutul demersurilor instructiv-educative pentru a stabili nivelul 

la care se situează elevii. Evaluarea formativă însoţeşte întregul parcurs didactic organizând verificări 
sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia. Evaluarea sumativă se realizează de obicei, la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. 

Situaţia actuală a produs o ,,revoluţie” în întreg sistemul de învăţământ şi am descoperit, în câteva 
luni, că trebuie să ne adaptăm din mers la predarea on-line.  

Colectarea de informaţii referitoare la performanţele şcolare ale elevilor, interpretarea şi aprecierea 
lor, aprecierea prin note şcolare( calificative) a progresului realizat de elevi, a devenit o adevărată provocare 
pentru o mare parte din cadrele didactice .  

Putem verifica cunoştintele elevilor în mediul on-line prin dialog(evaluare orală) şi în mod tradiţional 
prin teme sau teste. 

Profesorul devine acel profesor fain, îndrăgit de elevi, dacă foloseşte evaluarea FUN, prin jocuri. 
Putem să folosim: Kahoot, Quizlet, Learning Apps. 

O altă modalitate de evaluare este să cerem elevilor să-şi autoevalueze unul altuia tema, lucrarea de 
control, etc. Se vor isca dialoguri, discuţii productive între elevi (evaluarea reciprocă a elevilor).  

Putem afla ce nivel de cunoştinţe au elevii şi prin jocuri de rol. 
Evaluarea automată o realizăm cu ajutorul testelor online( Quizizz, Google Forms). Putem face teste 

atractive, fără să stresăm elevii, ducându-i într-o zonă de confort psihic. Elevii pot primi atât întrebări 
deschise, cât şi închise. Elevii intră în posesia notei imediat, vede unde au greşit, li se arată răspunsul corect.  

Avantajul profesorului este că poate segmenta elevii în funcţie de note, în mod automat realizează 
grafice cu răspunsurile corecte/incorecte.  

În contextul actual suntem nevoiţi să avem resurse educaţionale şi instrumente interactive pregătite 
pentru a putea preda şi evalua elevii atât la clasă, cât şi la distanţă. 

Prin platformele şi aplicaţiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare şi evaluare. 

Experienţa actuală ne ajută să înţelegem că 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 
pentu a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învăţare. 

Evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, oferă elevilor o serie de opţiuni. Creativitatea 
manifestată este uimitoare, le place acest mod de lucru. 

Profesorii care caută modalităţi de integrare a tehnlogiei prin intermediul reţelelor de socializare în 
sarcini şi evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

În contextele online, implicarea este esenţială. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calităţii 
educaţionale, iar creativitatea pe care tehnologia îţi permite să o exprimi este ceva despre care profesori din 
diferite colţuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Andreea Văsi, Cum facem evaluarea în online? Pedagogia mai întâi, apoi tehnologia  
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROF.PSIHOPEDAGOG TUTUNARU SABINA ANDA 

 INVATAMANT PRIMAR 
 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ’’SFANTA FILOFTEIA’’,  

 STEFANESTI, JUDETUL ARGES 
 
„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. 

Având un rol important în îmbunătățirea activităţilor de orice tip, evaluarea este prezentă în orice 
domeniu de activitate umană. Sistemul de învăţământ este o componentă de maximă importanţă socială, 
domeniu în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund îndreptățit. 

Evaluarea este o componentă esenţiala 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. 

 Schimbările complexe în ceea ce priveşte utilizarea unor strategii moderne ale învăţării presupun şi 
metode de evaluare adecvate. Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare/ învăţare 
şi să fie gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu 
elevii. De aceea, evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, nu să probeze că elevii 
au învăţat ceva anume şi cât anume, ca şi informaţie 

Metodele si tehnicile moderne de evaluare urmăresc stimularea activismului elevilor, 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 

Aplicațiile online devin tot mai populare, fiind favorizate de accesul facil la Internet al școlilor, al 
cadrelor didactice și al elevilor. Divese aplicații on-line, concepute pentru a ușura activitatea profesională 
în diferite domenii, pentru socializare sau petrecerea timpului liber, se pot dovedi instrumente utile pentru 
profesorii de toate specialitățile. Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de 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. 

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. 

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

In procesul de evaluare online am folosit diverse instrumente pe care le-am adaptat particularitatilor 
elevilor. 

 Google Classroom: aici am putut discuta cu elevii – pe Meet; am putut corecta temele și fisele de 
evaluarea si am reusit sa ofer feedback direct fiecărui elev si totodata sa corectez problemele aparute in 
timp real. 

Google Jamboard este un alt instrument folosit cu placere, deoarece reprezinta un mod de vizualizare 
foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Am utilizat si Google Forms acolo unde se preta acest instrument (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 
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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.De aceea este important ca 
elevii si profesori sa experimenteze si sa utilizeze instrumentele cele mai potrivite. 

In 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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EVALUAREA-UN VECTOR IMPORTANT AL ÎNVĂŢĂRII 

 
PROF. UDREA RAMONA CORNELIA,  

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  
DROBETA TURNU SEVERIN,  

MEHEDINȚI 
 
Motto: „Performanţa înseamnă realitatea concretă ” (Harold Geneen) 
 
Didactica postmodernă (a doua jumătate a sec. XX) consideră procesul de învăţămȃnt drept activitate 

de predare-învăţare-evaluare, proiectată în sens curricular, prin centrarea pe obiective şi realizarea 
corespondenţei pedagogice dintre obiective-conţinuturi-metodologie și evaluare. 

Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesor pentru verificarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de 
predare-învăţare, proiectate şi realizate conform obiectivelor programelor şcolare „traduse” de profesor la 
nivelul fiecărei activităţi didactice. 

Evaluarea procesului de învăţămȃnt reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socio-umane, 
în calitatea lor de sisteme deschise, care solicită raportarea rezultatelor obţinute într-o anumită activitate, la 
un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime. 

Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii principale: 
-  măsurarea=operaţia de evaluare care asigură consemnarea unor caracteristici observabile 

exprimate în termeni cantitativi; 
-  aprecierea=operaţia de evaluare care implică interpretarea faptelor consemnate, în funcţie de 

anumite criterii calitative, specific pedagogice; 
-  decizia=operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, caracterizare, 

recomandare etc. cu valoare de prognoză pedagogică. 
Evaluarea randamentului şcolar stabileşte nivelul de pregătire teoretică şi practică atins,  
la un moment dat, în activitatea cu elevii şi a măsurilor corespunzătoare necesare pentru optimizarea 

acesteia. 
Un profesor poate fi asemănat unui navigator printre obiectivele-cadru şi cele specifice. El trebuie să 

ţină un jurnal de bord, să verifice coordonatele şi să stabilească itinerariul. 
Evaluarea este folosită de profesor pentru: 
- a aprecia rezultatele obţinute; 
- a raporta rezultatele părinţilor; 
- a stabili performanţele şcolare ale elevilor şi a-i promova într-un alt ciclu de instruire. 
Tehnicile de evaluare trebuie adaptate colectivului de elevi ale căror performanţe sunt 
sondate. Acestea pot fi clasificate astfel: 
a) după cantitatea de informaţii sau experienţă: 
- evaluare parţială: se verifică conţinuturi, competenţe, aptitudini vizate de o secvenţă didactică 

(ascultare curentă, extemporale, probe practice curente); 
- evaluare globală: se verifică o cantitate mare de informaţii, cunoştinţe, deprinderi obţinute prin 

cumulare (examene şi concursuri); 
b) din punct de vedere temporal: 
- evaluare iniţială: se face la debutul procesului instructiv-educativ, a unei etape de pregătire (teste 

docimologice, concursuri de admitere); 
- evaluare continuă: se face în timpul secvenţei de instruire (ascultare curentă, teze, teste, exerciţii); 
- evaluare finală: se face la sfȃrşitul etapei de pregătire şi se verifică stadiul atins pentru a promova 

într-o altă etapă de instruire. 
Evaluările mai pot fi clasificate în: 
- evaluare sumativă: se face prin evaluări globale şi finale cu scopul de a clasifica elevii şi a măsura 

succesul; 
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- evaluare formativă: se face în timpul procesului instructiv-educativ şi verifică stadiul atins de elevi 
cu scopul de a-l regla. 

Reforma educaţională impune reforma sistemelor, metodelor şi strategiilor de evaluarea 
randamentului şi performanţelor şcolare.. 

Evaluarea nu ar trebui să mai fie privită ca o “sperietoare”, să nu mai dea insomnii nimănui, să nu 
mai fim limitaţi de reguli, să venim relaxaţi şi să oferim ceea ce este mai bun din fiecare dintre noi. Să 
încercăm să creăm un altfel de sistem, o “şcoală ideală” pentru generaţiile viitoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Dragu A., Cristea S, „Psihologie şi pedagogie şcolară”, Editura Universităţii Ovidius, Constanţa, 

2003. 
• Cǎlţun O.F., „Metodica predǎrii fizicii”, Editura Universitǎţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2001. 
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EVALUAREA ONLINE – ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ 
 

PROF. UDRIȘTE ICA-EMILIA 
LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 

 
 Rolul important al evaluării în educație este justificat prin nevoia de a măsura eficacitatea și eficiența 

procesului de predare-învățare, de a obține informații relevante privind rezultatele școlare ale elevilor, de a 
asigura menținerea standardelor și de a oferi feedbackul necesar tuturor „actorilor” implicați în educație. 

 Lecția de literatură, mai mult decât orice alt tip de lecție, poate fi considerată o unitate didactică în 
care elevii își modelează personalitatea, îți lărgesc universul cultural, își cultivă sensibilitatea. Putem 
considera așadar că ora de literatură reprezintă un drum al cunoașterii și al inițierii, la finalul căruia elevul 
ajunge îmbogățit în plan formativ și informativ.  

 În acest context, instrumentele sau metodele didactice prin care elevul își formează un bagaj de 
cunoștințe, își dezvoltă niște aptitudini, atitudini și competențe pot fi foarte diverse, fiecare având avantaje 
și dezavantaje. În același timp, noua modalitate de abordare a învățării, în care accentul se deplasează de 
pe conținuturi pe competențe, de pe reproducerea de cunoștințe, pe operarea cu acestea a impus modificări 
și la nivelul abordării evaluării, o componentă esențială a activității didactice, alături de predare și învățare. 

 Reconceperea evaluării din perspectiva competențelor presupune extinderea acesteia de la 
verificarea și aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a strategiei de învățare a elevului. Aceasta 
trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca un mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o 
cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. 

 Metodele de evaluare reprezintă calea pe care o urmează profesorul și elevii și care conduce la 
punerea în aplicare a oricărui demers evaluativ, în vederea colectării informațiilor privind procesul și 
produsul învățării, prelucrării și valorificării lor în diverse scopuri. 

 Fiecare metodă, tehnică sau instrument de evaluare prezintă avantaje și dezavantaje. Ele vizează 
capacități cognitive diferite și, în consecință, nu oferă toate aceleași informații despre procesul didactic. 
Datorită acestui fapt, dar și diversității obiectivelor activității didactice, nicio metodă și niciun instrument 
nu pot fi considerate universal valabile pentru toate tipurile de competențe și toate conținuturile.  

 Urmărirea și verificarea cât mai complexă a realizării obiectivelor vizate în procesul instructiv-
educativ se obțin prin îmbinarea diferitelor metode, tehnici și instrumente de evaluare. 

 Dar orice încercare de a discuta despre evaluare în educație trebuie plasată în contextul social, 
economic și politic al unei țări. Noua realitate școlară implică adaptarea procesului de predare-învățare și, 
implicit, a instrumentelor de evaluare la specificul învățării online.  

 Diferențele principale între evaluarea online și cea față în față țin de contextul evaluării, de 
interacțiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluați, precum şi de procesele de colectare şi administrare 
a materialelor și resurselor de evaluare. Evaluarea online poate furniza o mai mare flexibilitate asupra 
locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea, dar și o mai largă gamă de opțiuni elevilor 
pentru a-şi demonstra cunoștințele şi abilitățile. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile atât în predare, cât și în evaluare. Pentru evaluarea orală se poate utiliza comunicarea video-audio sau 
pur și simplu camerele web în grupurile de Skype, Zoom sau GoogleMeet, 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. De 
asemenea, instrumentele de evaluare online oferă o gamă largă de posibilități de elaborare și de evaluare a 
testelor, un exemplu fiind aplicațiile de tipul Quizizz, Wordwall, Quizlet, LearnigApps etc. 

 Astfel, deși se realizează online, evaluarea trebuie să respecte aceleași principii de valabilitate, 
fiabilitate, flexibilitate şi echidistanță şi să utilizeze în continuare multe din strategiile folosite în forma de 
învățământ față în față.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
- Stoica, A., Evaluarea progresului școlar: de la teorie la practică, București, Humanitas Educațional, 2003; 
- Sâmihăian, F., O didactică a literaturii române: provocări actuale pentru profesor și elev, București, Art, 

2014. 
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CUM EVALUAM IN INVAȚAREA ONLINE 

 
PROF. ULEU MONICA-ALINA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ȘI AGRICULTURĂ 
 ”CASA VERDE”, – TIMIȘOARA 

 
Evaluarea, ca parte a procesului complex predare-învățare-evaluare, a ajuns la ora actuală într-un 

impas, reprezentând o problemă în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, din cauza faptului că 
nu am fost pregătiți pentru situația în care ne aflăm. Dar poate că, de multe ori, stimularea unei implicări 
efective în autoperfecționarea cadrelor didactice este declanșată de asemenea evenimente imprevizibile. 
Însă ceea ce se impune este ca procesul educațional să continue - cu sincope, cu ezitări, cu tatonări, cu 
exersări din partea profesorilor și a elevilor – pentru a se atinge finalitatea educației: susținerea unor 
examene naționale de către elevi pentru a trece la stadiul de formare care urmează. Ce am observat în 
perioada instruirii online mi-a stârnit interesul: relația profesor-elev a devenit, în cele mai multe cazuri, mai 
strânsă, cele două instanțe fiind, de această dată, parteneri reali ai învățării. Pe lângă dimensiunea formativă, 
a survenit și dimensiunea afectivă, care a modificat perspectiva asupra învățării.  

 Exersând metodele pe care să le utilizăm pentru evaluare online, ajungem la concluzia că, până la 
acest moment, profesorul cunoaște, de multe ori, aspecte teoretice, însă în practică intervin dificultățile care 
perturbă evaluarea.  

 În evaluarea online mai toată lumea folosește instrumentele pe care le știm deja:, proiectul, 
portofoliul, eseul testul/testul docimologic, proba practică etc. Întrebarea este însă în ce măsură evaluarea 
scrisă aplicată online relevă nivelul real de cunoștințe al elevului, esențial de stabilit în vederea unei 
aprecieri obiective? Aici cred eu că trebuie insistat, pentru că, în acest caz, intervine virusarea procesului. 
În sala de curs elevul este observat direct și stimulat să-și vadă de lucrarea lui, însă acasă, discuția se 
complică. Mizăm în acest caz pe onestitatea elevilor și a părinților. Evaluarea scrisă poate fi realizată prin 
aplicarea unui test livrat elevilor pe moment, dându-li-se un timp de lucru, după finalizarea lucrării aceștia 
postând materialul pe google classroom. Deși supravegheat video, nu se poate însă garanta că elevul nu 
apelează la surse complementare pentru rezolvarea sarcinilor, ceea ce aruncă o umbră asupra evaluării, care 
se dorește a fi obiectivă, utilizată pentru a măsura nivelul real al competențelor și cunoștințelor elevilor. 

 Școala în care îmi desfășor activitatea a inițiat platforma Gsuite, utilizând în evaluare diversele 
aplicații oferite de această platformă (quize este una ditre ele). Că probele de evaluare sunt orale sau scrise 
– pentru că disciplina limba și literatura română implică aceste tipuri de evaluare – acestea se derulează în 
cadrul întâlnirilor meet sau în verificarea prin intermediul aplicațiilor puse la dispoziție de platformă.  

Ceea ce este evident este că în ultima vreme elevii au început să capete autonomie în învățare, 
deprinzându-se – treptat – a se autoevalua. Poate că acesta este unul dintre avantajele evaluării online.  

Însă vreau să insist asupra unui alt aspect în această încercare de a atinge problematica evaluării: 
relația dintre elevi. Am observat o dezvoltare – încă timidă – a competențelor sociale ale elevilor, atât în 
sistemul hibrid, cât și în cel online. Elevii au tendința de a se ajuta mult mai mult, de a se învăța unul pe 
altul, de a-și oferi unul altuia sprijin atunci când este nevoie. Dacă în sala de clasă sunt mai individualiști, 
în sistemul online sunt mai prietenoși, procentul de interacțiune fiind mult mai mare. Dincolo de formarea 
deprinderilor de a utiliza concepte pe care să le aplice pe texte-suport (literare sau nonliterare), deprind 
treptat să valorifice tehnologia de comunicare virtuală pentru a parcurge etapele specifice acestui tip de 
instruire educațională. 

Aflați în spațiul domestic, puși în situația să prezinte produsele elaborate de ei, elevii devin cumva 
mai dinamici, mai interesați a descoperi noutăți pe care să le insereze în temele elaborate. Se observă un 
interes crescut de a căuta informații noi, apelând la biblioteci virtuale și la materiale video relevante. Dacă 
în învățământul face to face apelul la tehnici media era redus, limitându-ne la cele câteva demersuri în lecția 
tip AEL, acum nevoia de a face față cerințelor actuale i-a pus în fața unui fapt concret: să se învețe a folosi 
Internetul și tot soiul de aplicații, utile în dezvoltarea competențelor de valorificare a mediului online. 
Nenorocirea este însă că cea mai mare parte a elevilor dispun de telefon, nu și de un laptop sau computer, 
ceea ce îngreunează atât procesul de învățare, cât și pe cel de evaluare. 
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Mai este situația celor care nu au un device sau internet la dispoziție, comunitățile în care trăiesc 
având limitări la rețea (nu se întrevede o rezolvare rapidă a situației în acest caz, în ciuda demersurilor 
noastre). Aici procesul este scindat puternic: elevii intră în posesia materialelor de predare cum se poate 
(transmiterea acestora prin intermediul unor persoane/serviciilor poștale), evaluarea pierzându-și aproape 
total relevanța. Ceea ce primim de la ei, tot prin intermediul serviciilor poștale, nu reprezintă decât o 
manieră superficială de apreciere a competențelor și a nivelului de cunoștințe, singurul principiu respectat 
în acest caz fiind cel de respectare a dreptului la educație, fără a avea însă baze solide în semnificația acestei 
exprimări. 

Concluzionând, pandemia ne-a proiectat în plin haos, încercând, fiecare dintre noi, să găsim soluții 
mai mult sau mai puțin utile în demersul instructiv-educativ, pentru ca elevii să nu sufere de aceste sincope 
fortuite. Mai e mult însă până să putem vorbi de utilitatea metodelor de evaluare utilizate, pentru că suntem 
la începutul acestui demers care, probabil, va fi o provocare pentru viitor. Și noi, profesorii, trebuie să 
valorificăm mai mult tehnologia în procesul de predare-învățare-evaluare. Acest aspect implică însă o 
regândire a curriculelor de specialitate, în care să fie inclusă și instruirea prin valorificarea unor tehnici 
media. 

Clar este că nu numai elevii învață cum să procedeze în situația pandemică actuală, ci și profesorii. 
Și cum facem față când noi înșine ajungem să fim evaluate de către elevi și părinți, dacă ceea ce facem și 
cum procedăm este eficient sau nu? Iată, pentru mine, reala provocare a procesului de evaluare!  
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EVALUAREA LA MATEMATICA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. MONICA-LAURA UNGUREAN 

LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA”, CLUJ-NAPOCA 
 
Evaluarea, în sens larg, vizează eficienţa sistemului de învăţământ, ca subsistem al sistemului social, 

adică, eficienţa raportului dintre resursele materiale şi financiare investite de societate şi rezultatele 
învăţământului, concretizate în competenţele achiziţionate, calitatea forţei de muncă (evaluare 
economică).  

În sens restrâns, termenul de evaluare vizează eficienţa raportului dintre obiectivele propuse şi 
rezultatele obţinute de către elevi (evaluarea pedagogică). 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, care constă în măsurarea şi 
aprecierea rezultatelor sistemului de educaţie în general, şi a rezultatelor şcolare în special, prin compararea 
rezultatelor cu obiectivele propuse, în vedere luării unor decizii de ameliorare a activităţii în etapele 
următoare. 

Matematica este una dintre disciplinele curriculumului învățământului românesc la care elevii trebuie 
să suțină evaluări naționale la finele următoarelor clase: a II-a, a IV-a, a-VI-a, aVIII-a prin Evaluarea 
Națională, respectiv a XII-a pentru profilul real și tehnic și vocațional prin examenul de Bacalaureat. 

Așadar o evaluare obiectivă este de o importanță majoră . 
În contextul pandemiei cu virusul SARS-Cov-2 în care școala este nevoită să facă față provocărilor 

învățământului online profesorul de matematică este pus în situația să pregătească examenele naționale 
având ca resursă calculatorul, tableta grafică, tabla SMART, respectiv platforme educaționale. 

Să parcurgem formele de evaluare care le aplicăm la clasă: 
I. Evaluarea inițială - urmăreşte obţinerea unor informaţii referitoare la: 
• capacităţile de învăţare ale elevilor (nivelul de dezvoltare a proceselor intelectuale); 
• nivelul de pregătire a elevilor (volumul şi calitatea cunoştinţelor însuşite, lacunele în pregătirea 

lor, gradul în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează); 
• motivaţia elevilor pentru învăţare. 
• Propunem aplicarea unui test cu alegere multiplă –Quiz rapid pe platforma la sfârșitul căruia elevul 

obține rezultatul evaluării iar profesorul are diagrama realizării itemilor propuși. 
II. Evaluarea sumativă 
Reprezintă forma tradiţională de evaluare a rezultatelor şcolare, efectuându-se la sfârşitul unor 

perioade mai lungi de instruire (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ).  
Îndeplineşte o funcţie constatativă, de inventariere a unor rezultate globale. 
Având în vedere noua structură a subiectelor la matematică la examenele naționale propunem 

aplicarea unui test online încărcat pe platforma Teams pe care școala noastră lucrează cu două părți: partea 
I care să conțină itemi de completare (rezultatele evaluării sunt imediate) și partea a-II-a itemi cu răspunsuri 
deschise a căror rezolvare trebuie încărcată pe platformă și care urmează a fi corectat clasic de către 
profesor. 

III. Evaluarea formativă 
Constă în măsurarea şi aprecierea rezultatelor, pe parcursul perioadei de instruire, în mod sistematic, 

la intervale mici de timp;  
Îndeplineşte rol de diagnosticare şi ameliorare, în sensul că, dacă se constată că rezultatele nu sunt 

cele aşteptate, se stabileşte un diagnostic precizându-se dificultăţile, nerealizările, cu scopul adoptării 
măsurilor de corectare necesare; 

Evaluarea formativă însoţeşte permanent desfăşurarea procesului de instruire, este implicată în 
proces, şi are drept scop sesizarea în timp, a tuturor dificultăţilor, lacunelor, şi luarea măsurilor în vederea 
ameliorării imediate a procesului; 

Asigură feed-back-ul atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Cunoaşterea de către elevi a 
rezultatelor, a gradului de îndeplinire a obiectivelor se realizează imediat și se asigură reglarea din mers a 
activităţii educaţionale; 
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Evaluarea formativă se caracterizează printr-o frecvenţă mult mai mare a verificărilor pe parcursul 
unei perioade de instruire şi scurtarea intervalului dintre verificări şi ameliorările aduse procesului; 

Evaluează nu numai rezultatele învăţării, ci şi procesul prin care s-a ajuns la un anumit rezultat, 
permiţând ameliorarea lui pe viitor. 

Propunem abordarea evaluării formative astfel: 
• notarea răspunsurilor/intervențiilor orale ale elevilor în timpul partcipării la lecție 
• încărcarea pe platformă a temelor de casă și corectarea lor de către profesor care asigură feed-back 

elevului 
Concluzie: Tabla SMART, platformele și softurile educaționale sunt resurse educaționale prețioase 

în evaluarea online în condițiile în care evaluarea este asumată de elevi și nu este fraudată-lucru foarte facil 
cu tehnologia de care dispun pentru comunicare. 

1656



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. PT. ÎNV. PREȘC. URSACHE ALEXANDRA-PAULA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘOMOȘTELNIC 

 

 Procesul de învățământ, acel ansamblu alcătuit din acțiuni practicate în mod conștinent asupra 
copiilor de către profesor, într-un cadru organizat, având ca scop formarea personalității acestora pe viitor 
are ca activități de bază : predarea (ca aspect logic), învățarea (ca aspect psihologic) și evaluarea. Evaluarea 
reprezintă elementul cheie din acest trio, întrucât este indispensabilă ambelor activități mai sus menționate. 
Profesorii conștientizează în acest fel corectitudinea și eficacitatea informațiilor transmise,  

feed-back-ul pozitiv sau negativ primit din partea elevilor, necesitatea sau irelevanța strategiilor 
didactice folosite, putându-și adapta în acest fel resursele deținute, la nevoile fiecărui grup de copii în parte.  

 Evaluarea constituie un act didactic complex care are în vedere calitatea informațiilor dobândite, 
utilitatea lor, atingerea obiectivelor propuse, iar în acelși timp, cadrul didactic este supus și el procesului de 
retrospectivă personală menită să îl dezvolte și să îi perfecționeze metodele și strategiile folosite. 
Măsurarea, aprecierea și decizia sunt elementele componente ale evaluării și sunt modul prin care procesul 
de învățare și predare pot fi perfecționate pentru transmiterea informațiilor cât mai ușor și pe înțelesul 
copiilor, astfel încât, la terminarea studiilor în orice ciclu școlar, acesta să le poată utiliza în diferite 
contexte. 

 Evaluarea este inițială (pentru a constata informațiile deținute și reținute anterior în procesul de 
predare și învățare, potențialul fiecărui copil în parte), continuă (în acest fel profesorul înțelege lacunele 
elevului și îl poate ajuta acolo unde este nevoie) și finală (cuprinde mai multe unități de studiu și poate oferi 
o imagine de ansamblu asupra calității informațiilor transmise și poate preveni viitoare greșeli la generațiile 
viitoare). Pentru a evita anumite trăiri negative și în neconcordanță cu scopul scontat, evaluarea trebuie să 
fie cât mai corectă, motivantă pentru elevi și realizată cu ajutorul celor mai optime procedee. 

 În contextul zilei de astăzi, învățământul tradițional, desfășurat într-un cadru instituțional, organizat, 
este necesar să se adapteze și să se muleze pe scheletul învățământului online, întrucât apariția virusului ne 
obligă pe toți să ne familiarizăm cu noi metode, strategii și procedee de predare, învățare, dar mai ales 
evaluare. Învățământul online presupune lucrul cu preșcolarii, elevii sau studenții într-un mediu virtual, cu 
ajutorul unei camere care ne permite socializarea la distanță și încărcarea materialelor, fișelor, link-urilor 
pe diferite platforme de învățare.  

 Google Classroom, Google Forms sau Wordwall sunt doar câteva platforme create pentru a veni în 
ajutorul învățământului și pentru a facilita bunul mers al procesului de transmitere și reținere a informațiilor. 
Preșcolarii, asistați de părinți, acolo unde este posibil, pot participa activ la întâlniri online cu profesorul 
pentru învățământul preșcolar, se pot întâlni virtual cu colegii de la grupă și pot lua parte cu succes la 
activitățile propuse. Acolo unde serviciul părinților nu permite, pot fi descărcate fișele de lucru, exemplele 
de activități practice și puse în aplicare, după care sunt încărcate pe platformă. Încărcarea activităților 
reprezintă momentul evaluării de către cadrul didactic, conștinetizarea eficacității transmiterii informației 
și căutarea de metode cât mai eficiente pentru ca efortul depus de cei doi să nu fie în zadar. Elevii școlii 
primare pot lua parte și singuri la întâlnirile online, respectând indicațiile învățătoarei, regulile și condițiile 
impuse de aceasta, iar evaluarea este mult mai eficientă din moment ce există un contact profesor – elev, 
fie el și virtual. Verificarea de la nivelul primar în sus are o rată mai mare de succes și se poate realiza atât 
oral cât și prin realizarea unor referate, sau eseuri.  

 Este necesară încurajarea copiilor de toate vârstele, dar și a cadrelor didactice, în folosirea tehnologiei 
actuale, întrucât viitorul este într-o continuă schimbare și niciodată nu putem fi suficient de pregătiți. Din 
păcate, există cadre didactice care nu dețin suficiente, sau mai spre deloc, informații în domeniul 
tehnologiei, iar acest lucru poate avea un impact negativ asupra ambelor părți, încetinesc procesul de 
învățare și predare, iar evaluarea nu poate oferi un rezultat fidel al copilului, sau al profesorului. În același 
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caz se pot afla și copii sau părinții acestora, însă dacă cunoaștem o cale pentru a-i ajuta, este necesar să o 
facem! 

 Informația înseamnă putere, iar aceasta poate fi dobândită doar printr-o voință suficient de mare încât 
să depășească obstacolele și veșnicul „nu pot”. Informația reprezintă mijlocul prin care vom putea depăși 
această perioadă și ne vom putea adapta cu succes. Informația ne oferă posibilitatea de a schimba viitorul 
și de a moderniza învățământul, astfel încât, în momentul evaluării copilului și profesorului, rezultatele să 
fie pozitive, folositoare pentru viitorul primului și un ghid pentru viitoarele generații ale ultimului. 
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EVALUAREA ELEVILOR 

 
PROFESOR: URUCU FELICIA DANIELA 

LICEUL TEORETIC ,,MARIN PREDA”, BUCURESTI  
 
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? 
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”. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
- quizizz.com/ 
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- quizlet.com/ 
- learningapps.org/ 

1660

https://quizlet.com/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://wordwall.net/ro
https://quizlet.com/
https://learningapps.org/


 
EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR UDRESCU MARIA MĂDĂLINA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,SPIRU HARET” DIN TÂRGU JIU 
 
Datorită pandemiei de Covid-19, în unele unități de învățământ preuniversitar din țară, procesul de 

predare – învățare - evaluare se desfășoară exclusiv în mediul online, prin intermediul diferitelor platforme 
educaționale și aplicații. Lucrarea de față abordează specificul evaluării online și a principalelor metode de 
evaluare, pe care profesorul pentru învățământul primar le poate folosi pentru a evalua micii școlari. 

În procesul de predare – învățare – evaluare desfășurat în mediul online, cadrul didactic trebuie să 
acorde o atenție deosebită atât evaluării formative, cât și evaluării sumative.  

Caracteristicile evaluării formative în ora digitală sunt următoarele: este o evaluare pentru învățare, 
este o evaluare continuă și are loc pe tot parcursul procesului de predare – învățare, permite identificarea 
dificultăților de învățare pe care le întâmpină micul școlar, furnizează informații profesorului pentru 
învățământul primar și elevului despre stadiul progresului la învățătură și măsurile ameliorative ce ar putea 
fi adoptate, orientează desfășurarea ulterioară a procesului de predare – învățare, focusul este pe feedback 
și progres. În continuare, oferim exemple de evaluare formativă în ora digitală. De exemplu, la educație 
civică, clasa a III-a, elevii urmăresc un scurt material video despre nevoia de plante și animale, material pe 
care îl putem încărca pe platforma Google Classroom. Apoi, putem solicita elevilor să scrie 3 - 4 propoziții 
despre ce au înțeles din materialul video urmărit, folosind aplicația Padlet. De asemenea, după urmărirea 
materialului video despre nevoia de plante și animale, putem solicita elevilor să scrie două lucruri pe care 
le-au învățat, un lucru pe care nu l-au înțeles și o întrebare pe care doresc să o adreseze despre subiectul 
lecției.  

 Spre deosebire de evaluarea formativă, evaluarea sumativă se realizează la intervale mai mari de 
timp, de obicei la finalul unei unități de învățare, la sfârșitul unui semestru, an școlar, ciclu de învățământ. 
Aceasta este o evaluare a învățării și oferă informații profesorului pentru învățământul primar despre 
măsura în care elevii au dobândit competențele specifice unei anumite discipline de învățământ. Evaluarea 
sumativă se finalizează prin acordarea unui calificativ. În mediul online, evaluarea sumativă poate îmbrăca 
forma unui test online. Atunci când elaborăm un test online trebuie să avem în vedere următoarele: folosirea 
unor tipuri diferiți de itemi, evitarea utilizării exagerate a itemilor de tip alegere duală, evitarea negațiilor 
în întrebări, păstrarea a ceea ce este esențial și adaptarea testului la particularitățile de vârstă și individuale 
ale elevilor evaluați, evitarea ambiguităților din întrebări, testarea evaluării din perspectiva elevului înainte 
de a o aplica acestuia, alegerea instrumentului digital de evaluare potrivit și accesibil elevilor clasei. 

 În vederea evaluării online a elevilor, cadrul didactic apelează la diferite metode de evaluare. 
Metodele de evaluare sunt acele căi urmate de profesorul pentru învățământul primar, împreună cu micii 
școlari, în demersul evaluativ. Metodele de evaluare se împart în două mari categorii: metode tradiționale 
de evaluare și metode alternative, complementare de evaluare. Dintre metodele tradiționale de evaluare, 
considerăm că în mediul online profesorul pentru învățământul primar poate apela numai la probele orale 
și la cele scrise.  

 Evaluarea orală în mediul online se poate realiza folosind Google Meet, Zoom. De exemplu, la 
comunicare în limba română, clasa a II-a, cadrul didactic le poate cere elevilor să audieze un scurt text, apoi 
să formuleze oral răspunsuri la întrebări despre conținutul textului audiat și să rezolve diferite exerciții 
legate de textul audiat.  

 Evaluarea scrisă în mediul online se poate realiza folosind Google Forms, Kahoot, Quizizz și alte 
instrumente digitale. Folosind Google Forms, Kahoot sau Quizizz profesorul pentru învățământul primar 
poate concepe diferite probe scrise și poate elabora itemi de tip alegere duală, itemi de tip alegere multiplă, 
itemi de tip pereche, itemi cu răspuns scurt, itemi de tip rezolvare de probleme, întrebări structurate.  

Metodele alternative, complementare de evaluare utilizate în mediul online sunt: portofoliul digital, 
proiectul. 

Portofoliul digital este o metodă alternativă, complementară de evaluare și cuprinde o colecție a 
lucrărilor micilor școlari. În mediul online, lucrările elevilor pot îmbrăca forme diverse: fotografii, materiale 
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video realizate folosind aplicația Flipgrid, lucrări scrise. Pentru realizarea unui portofoliu digital, elevii pot 
folosi instrumente digitale ca: Padlet, Class Dojo, Wakelet, Google Slides, etc.  

Proiectul este o altă metodă alternativă, complementară de evaluare, pe care profesorul pentru 
învățământul primar o poate folosi pentru a evalua online micii școlari. Această metodă de evaluare 
plasează elevii într-o situație autentică de acțiune și cercetare, stimulează creativitatea, crește încrederea în 
propriile forțe, cultivă gândirea proiectivă. De exemplu, un posibil proiect online pe care elevii clasei a III-
a ar putea să-l realizeze ar fi ,,Personaje din povești”. Fiecare elev întocmește o listă cu personajele din 
poveștile citite, apoi alege un singur personaj din listă și îl desenează. Folosind aplicația Chatter Pix Kids, 
fiecare elev dă voce personajului ales și realizează o scurtă prezentare a acestuia. Proiectele realizate de 
micii școlari pot fi prezentate în cadrul unei întâlniri online pe Google Meet sau Zoom. De asemenea, 
materialul realizat prin intermediul aplicației Chatter Pix Kids poate fi încărcat pe platforma Google 
Classroom.  

 Indiferent de metodele de evaluare și instrumentele digitale utilizate, evaluarea online în 
învățământul primar trebuie să furnizeze informații corecte despre măsura în care elevii au dobândit 
competențele specifice unei anumite discipline, dar și despre eficiența strategiilor de predare alese de 
profesorul pentru învățământul primar. În funcție de concluziile desprinse în urma evaluării, cadrul didactic 
își va planifica și proiecta activitatea ulterioară cu elevii clasei și va selecta metodele, tehnicile cele mai 
potrivite astfel încât să obțină rezultatele dorite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Daniela Grecu, Instrumente online pentru evaluarea elevilor, Revista Educației nr. 8 din august 

2020, disponibil la https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/, accesat în data de 
05.11.2020. 

*Viorica Pop, Mirela Mihăescu, Evaluarea formativă în contextul învățării, disponibil la 
http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/63055_modul_2_evaluare_final.pdf, 
accesat în data de 07.11.2020. 

*https://indreptardigital.ro/topic/evaluare-atractiva/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. INV. PRIMAR ULMAN IRINA ELENA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.4 BUHACENI 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă 

oferă informații despre progres și ghidează învățarea. Evaluarea este esențială pentru procesul de certificare 
și rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și 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 învățare, poate fi de 
asemenea parte din experiența învățării. Evaluarea online a crescut popularitate deoarece se crede că va 
ajuta la administrarea unor volume mari de notare și administrare. 

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 asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că așa s-a utilizat 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 poate îmbogăți experiența elevilor. Principala utilizare a evaluării 
online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Aceasta furnizează 
cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuții sau exercițiilor online. O altă 
utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor ce 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-și dezvolte abilitățile necesare pentru o 
învățare autonomă(și pe tot parcursul vieții). 

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. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

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

• susținerea de exerciții de evaluare pentru a dovedi circumstanțele și nevoile elevilor 
• furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opțiuni pentru situații neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferențele în ceea ce privește conexiunile tehnologice 
• furnizarea posibilității de alegere a locului de desfășurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciții de evaluare la locul de studio, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învățarea online depinde de mulți factori, inclusive 

aspect pragmatic de management al învățării și al cursanților, strategiile de predare utilizate, tehnologiile și 
software-ul utilizat, cerința de a începe și a finaliza la anumite date și așa 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; 
• 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 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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METODE ȘI TEHNICI DE 
EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. LIDIA-LACRIMIOARA UNGUREANU 

COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN, REȘIȚA 
LICEUL DE ARTE ”SABIN PAUȚA”, REȘIȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”TRAIAN LALESCU”, REȘIȚA 
 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învățământ alături de predare și învățare. Evaluarea 

determină în ce măsură se ating obiectivele propuse inițial.  
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse  
tehnologii utile în predare și evaluare. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin 

intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
Google Classroom este o platformă pe care se pot încărca diferite materiale, pot fi  
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 

pentru feedback, se pot da note elevilor, se discută cu elevii pe Meet, care este un video chat.  
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. Există posibilitatea 
includerii de explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul sau nu. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare al unor răspunsuri scurte. Elevii pot vedea toate 
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Wordwall este un instrument de lucru care propune mai multe tipuri de activități interactive potrivite 
pentru evaluare, mai ales la învățământul primar, dar nu numai. Aici se regăsesc tipuri de activități precum 
Potrivește, Deschide caseta, Găsește perechea, Căutare de cuvinte, Chestionar concurs, Cuvinte încrucișate, 
etc. 

Quizizz reprezintă o altă modalitatea prin care elevii pot fi evaluați, dar sub forma unui chestionar-
joc. Instrumentul nu necesită cont pentru elevi.  

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care profesorii și elevii le pot folosi pentru 
a realiza prezentări: Prezi, Animaker etc.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui evaluări on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 
trebuie să poată pună la dispoziția profesorului următoarele funcționalități: 

- întrebările și variantele de răspuns din test să fie dispuse în mod aleatoriu; 
- să existe diferite tipuri de întrebări : cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri scurte, 

lungi etc; 
- testele să fie programate la anumite intervale orare și să se limiteze timpul de execuție în funcție 

de numărul de întrebări și gradul de dificultate a acestora; 
- punctajul să fie diferit în funcție nivelul de dificultate al întrebării; 
- protejarea accesului la test cu o parolă comunicată de profesor; 
- limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.animaker.com/ 
*https://classroom.google.com/ 
*https://prezi.com/ 
*https://quizizz.com/ 
*https://wordwall.net/ 
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O NOUA ABORDARE ÎN CEEA CE PRIVESTE EVALUAREA 

 
PROF. INV. PRIMAR, URDEA ANA PATRICIA 

 
Transformările din domeniul pedagogiei au adus în prin plan centrarea pe competenţe şi mai puţin pe 

obiective, fapt ce a determinat schimbarea obiectului evaluării, suntem astfel preocupaţi de a evalua cum? 
şi nu cât? 

Problematica evaluării pe cât de dificilă pare, pe atât de importantă este pentru profesor, dar şi pentru 
elev, motiv pentru care, consider că este nevoie să construim o imagine pozitivă a evaluării, să găsim 
metode şi tehnici de evaluare aplicabile în şcoala online acum când suntem cu toţii, (cadre didactice, elevi, 
părinţi) puşi în faţa unui fapt despre care am auzit – digitalizarea învăţamântului- însă mai puţin am 
experimentat. Cunoaştem, desigur, rolul TIC la eficientizarea procesului de predare, la intensificarea 
relaţiilor cadru didactic-elev, elev-elev; însă ca urmare a trecerii în mediul online a activităţilor şcolare se 
impune reorganizarea din mers a procesului didactic de predare-învăţare-evaluare, găsirea celor mai bune 
metode si tehnici de lucru cu elevii în online. 

Dacă la finele anului şcolar trecut foloseam câteva platforme şi instrumente online (googleforms, 
youtube, didactic.ro, zoom) perioada ce a urmat incluzând participarea la cursuri/webinarii despre învăţarea 
sincronă şi asincronă, despre mutarea lecţiilor în online mi-a deschis o nouă cale spre tehnilogii utile în 
predare-învăţare-evaluare. Am descoperit, astfel aplicaţii foarte utile în realizarea unor teste interactive 
online: Learninapps, Quizizz, ProProfs, Quizalize, Socrative, Testmoz, Plickers, Liveworksheets. 

 Analizând utilizarea platformelor și instrumentelor online se pot desprinde avantaje, precum: 
• Materialele didactice elaborate de către cadrul didactic și lucrările elevilor pot fi stocate într-o bază 

de date online 
• Stimulează interactivitatea 
• Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor evaluării, iar unele platforme elaborează 

rapoarte statistice complexe privind rezultatele evaluate 
• Elevii pot relua o activitate în caz de eșec 
• Stimulează creativitatea 
• Majoritatea platformelor și a instrumentelor online propun un șir de prototipe de teste, prezentări, 

colaje, etc., care pot fi modificate și adaptate la subiectul studiat și la vârsta elevilor. 
• Elevii lucrează în ritm propriu, fără a fi perturbaţi de activitatea celorlalți din jur; 
Ataşez câteva imagini dintr-un test de evaluare formativă, clasa pregătitoare, realizat în aplicaţia 

Quizizz 
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Evaluarea online nu se rezumă doar la mutarea testului scris în format elecronic ci, în urma 
rezultatelor obţinute elevii ar trebui să devină constienţi, nu atât de ce ştiu/cât ştiu, cât de ceea ce pot să 
facă cu ceea ce ştiu, pentru a putea deveni autonomi în învăţare. 

Fără a-mi permite să emit judecăţi de valoare pun doar în balanţă tehnologia cu pedagogia şi cred cu 
prisosinţă că pedagogia îşi are locul bine meritat înaintea tehnologiei şi doar dacă instrumentele digitale 
aduc un plus de valoare actului didactic sunt întru totul de acord cu utilizarea acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
http://alem.aice.md/resources/conferinta-platforme-educationale-online/ 
https://quizizz.com/admin/private 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 URSA FLORINA ELENA 

 
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/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)? 
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 
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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. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROF. PT. INV. PRIMAR URSACHE ALEXANDRA ADNANA 

LICEUL TEHNOLOGIC “VICTOR MIHAILESCU-CRAIU”, BELCEȘTI 
 
 Despre 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. 

 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.Datorită contextului 
pandemic în care ne aflăm, procesul instructive-educativ s-a mutat îm mediul virtual. Acest lucru a facilitat 
accesul din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, 
la o multitudine de teste online. Astfel au apărut noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare care să 
fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

 Evaluarea online a devenit o parte a evaluării clasice care poate răspunde eficient situaţiilor actuale, 
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. 

 Fiind profesor pentru învățământul primar, și având clasa I, a fost o adevărată provocare să mă pliez 
pe nevoile elevilor mei, și în același timp aceștia să atingă obiectivele de învățare. 

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. 

 Printre instrumentele utilizate la clasa mea se numără și 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 orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. A 
câștigat rapid simpatia elevilor mei datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator 
sau laptop care dispune de un browser web. 

 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. Aplicația 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. 
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 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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EVALUAREA ON-LINE 

 

URSU SANDRA-ELENA 

IAȘI 
 

Predarea-învățarea-evaluarea sunt activitățile prin care se realizează procesul de învățământ. 

Predarea reprezintă o latură esenţială a procesului de învăţământ, prin care se înţelege, de regulă, 

“transmitere de cunoştinţe”, desigur, printr-un gen specific de comunicare – comunicarea pedagogică. 

Termenul se corelează cu cel de instruire, cu notele distinctive evidenţiale prin definiţiile prezentate. 

Învăţarea este, în esenţă, asimilarea activă a informaţiei (prin confruntarea cu situaţii problematizante 

şi experienţe de viaţă), dar şi achiziţionarea de operaţii şi deprinderi cu valoare adaptativă şi de progres. 

Evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu: 

obiectivele planificate, rezultatele anterioare, resursele utilizate.  

În procesul de învăţământ, evaluarea se poate raporta la sistem. În acest sens, evaluarea analizează, 

cuantifică, ierarhizează, apreciază diversele părţi ale sistemului: evaluarea intrărilor (efective, costuri, 

participanţi etc.); evaluarea structurilor şi procesului; evaluarea ieşirilor (beneficiari, încadrări, domenii de 

excelenţă etc.). 

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, 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. 
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AVANTAJELE EVALUARII ON-LINE 

 
PROF. NICOLETA URSUȚU  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 BOGDANEȘTI 
 
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. 

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 SI PROCEDEE DE INVATARE IN DOMENIUL ONLINE 

 
VADUVA NATALIA 

 
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 sa-si aleaga continutul si instrumentele corespunzatoare propriilor interese. 

Modul de invatare traditional a devenit greu de gestionat in comparatie cu invatamantul bazat pe 
resursele Web. Putem spune ca acest tip de resurse reprezinta de fapt noile carti ale epocii moderne. 

Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care faciliteaza procesul de predare/ invatare si nu 
numai. Web-ul asigura elevilor un pachet variat de informatii stiintifice fiind incluse in baze de date, 
biblioteci online, etc. Atat profesorii cat si elevii pot schimba idei, opinii, prin intermediul e-mailului, chat-
ului sau site-uri de socializare. Acestia pot organiza excursii virtuale in muzee de arta sau stiinta, in centrele 
de cercetare, locuri mai greu accesibile elevilor. De asemenea, elevii pot publica proiecte, lucrari online 
acestea fiind vizualizate si evaluate fie de cadrele didactice, fie de colegi. 

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. 
Cursantii 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. 

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. 

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 
a se informa, documenta si extrage informatii utile dezvoltarii lor profesionale 
a vizita site-ul ministerului, inspectoratului pentru a fi la curent cu noile programe scolare si cu 

programele in derulare la care pot participa; de asemenea, pot accesa forumuri dedicate cadrelor didactice 
si pot comunica cu colegi din alte scoli pe teme de interes comun 

a accesa informatii de pe site-uri de tip wiki(exercitii de auto-evaluare/ teste) 
a declansa desfasurarea unor activitati/aplicatii 
a crea o biblioteca on-line, etc. 
E-mailul -face conexiunea intre doua sau mai multe persoane care au o adresa de e-mail. Deasemenea 

prin intermediul acestui instrument se poate trimite acelasi mesaj(mail) catre mai multe persoane, in acelasi 
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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. 
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. 
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PROVOCĂRILE EVALUĂRII ONLINE 

 
PROFESOR: VAIDEANU CLAUDIA 

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA NEAMȚ 
 
Evaluarea educaţională este parte integrantă a procesului instructiv-educativ și ar trebui să reflecte 

eficienţa activității didactice, asigurând cunoaşterea, reglarea şi optimizarea procesului de învăţare. Astfel, 
există relaţie directă între procesele de predare, învăţare şi evaluarea fiecare proces având efecte asupra 
celorlalte. 

Situația globală din acest moment a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea 
conținutului și a interacțiunii în mediul online. Practic, toți actorii implicați în procesul instructiv-educativ, 
profesori, elevi, părinți, trebuie să se adapteze noilor condiții prin abordarea învățării în sistem online. Este 
o situație nouă, există provocări pentru cei implicați, provocări din punct de vedre tehnic dar și din punct 
de vedere al asimilării de cunoștințe din domeniul IT. Practic, școala se mută în mediul online.  

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, așa cum eram obișnuiți cu toții. Evaluarea în mediul online 
înseamnă noi provocări pentri elevi, profesori, părinți. Profesorii de informatică/TIC s-au adaptat ușor 
deoarece, prin natura disciplinei predate, erau familiarizați cu utilizarea mijloacelor și metodelor în mediul 
virtual. 

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. Platforma G-Suite permite profesorilor să realizeze teme de lucru, să corecteze 
temele trimise de către elevi, să pună note, să proiecteze teste, să treacă punctajele obținute de către elevi 
în Google Classroom. Evaluarea se poate realiza și utilizând Meet din cadrul G-Suite iar notele se pot trece 
în G-Classroom. Totul se simplifică și devine ușor de gestionat atât pentru profesori, elevi și părinți. 
Platforma permite realizarea unor analize statistice a punctajelor, notelor atribuite de către profesori.  

 
PUNCTE TARI 
• Gratuitate pentru aplicațiile G-Classroom si Google Meet pentru instituțiile școlare; 
• Personalizarea interfeței grafice; 
• Protejarea datelor utilizatorilor; 
• Accesare simplă de pe orice device; 
• Oferirea de feedback direct și în timp real fiecărui student; 
• Corectarea ttesyelor și notarea elevilor; 
• Accesul în timp real la ceea ce lucrează elevul; 
• Impunerea unor termene limită pentru predarea temelor; 
• Eficientizarea timpului; 
• Oferirea posiblității de lucru centrat pe elev 
• Afișarea informațiilor despre stadiul trimiterii și primirii temelor pentru fiecare elev; 
• Organizare și comunicarea eficientă.  
• Posibilitate de feedback imediat; 
• Organizarea temelor în Google Drive; 
• Posibilitatea de share pentru diverse documente în Google Meet; 
• Evaluare digitală integrală; 
 
PUNCTE SLABE 
• Necesită cunoștințe digitale cel puțin de nivel mediu din utilizatorilor pentru a putea utiliza în 

totalitate opțiunile. 
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OPORTUNITĂȚI 
• Dezvoltarea unor resurse educaționale online pentru fiecare instuție; 
• Implementarea catalogului electronic pe baza notelor introduse de către profesori 
 
 
AMENINȚĂRI 
• Creșterea gradului de dependență față de internet, calculator; 
• Elevii sau profesorii care nu au cunoștințe cel puțin de nivel mediu nu vor putea utiliza eficient G-

Suite; 
• Reticiența și neadaptarea la nou a unor profesori, părinți sau elevi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

COMPETENȚELE DIGITALE ALE PROFESORULUI DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMANA 

 
PROPUNATOR, PROF. VANCEA ALINA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, FETEȘTI 
 
 Reinventarea profesorului. Profesorul digital 
Folosirea tehnologiilor moderne, în şcoală, face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o 

soluţie firească la provocările moderne, adresate învăţării şi nevoilor elevilor. 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. 

Elevii contemporani sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea acestora, mai 
ales în mediul urban, au deja, ca rutină, folosirea internetului şi a emailului, a sms-urilor sau a reţelelor de 
socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. 
Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării (TIC), elevii 
menţionaţi vor folosi, cu siguranţă, acasă, mijloacele moderne de informare, ca sprijin pentru teme. 

În acest context, profesorul trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar, în acelaşi timp, creativ 
noilor tehnologii. 

 Cum putem evalua on-line? 
Pentru a crea un mediu de învățare, cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri de 

resurse: 
 Platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm, pas cu pas, 

cele mai eficiente platforme, pe care le folosesc, deja, profesorii – Zoom și Google Meet (cu sugestii de 
alternative, unde procesul de a crea o întâlnire on-line este similar și accesul este gratuit). 

 Aplicații sau platforme de colaborare on-line, care facilitează schimbul de documente, teste sau 
teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permit și feedback, 
din partea evaluatorului. Recomandăm Google Classroom și alternative folosite de profesori, precum 
Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

 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 putem 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 on-line, școala nu are cont G Suite for Education 
și doriți să țineți on-line, cu elevii, minimul 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 on-line (activitate bazată pe proiect, 
lucru individual verificat în următoarea lecție on-line etc.). 

 Teste și exerciții 
 ASQ  
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. Avantajul esențial este că, o dată înscrisă, o clasă, de la o anumită școală, orice 
profesor poate asigna (atașa) exerciții și teste aceleiași clase, fără a mai introduce elevii, încă o dată.  

 Kahoot 
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 puteți crea teste interactive, în care 
elevii răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. O dată 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. 
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Rezultatele răspunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. Vă recomandăm să îl folosiți 
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.  

Alternative de aplicații pentru quiz-uri on-line sunt și Quizizz și Kidibot.ro (pentru aceasta, elevii 
au nevoie de email). 

Prezentare interactivă cu sondaje de opinie prin Mentimeter: aceasta este o soluție utilă pe care o 
puteți folosi în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google Meet, când vă partajați ecranul. Cu un cont 
gratuit pe Mentimeter, puteți crea prezentări interactive, la care să adăugați întrebări cu răspuns închis. 
Spre exemplu, când introduceți o temă nouă sau vreți să măsurați, pe parcursul lecției, cât de multe au 
înțeles elevii, puteți include o întrebare cu mai multe variante de răspuns, dintre care doar una este corectă, 
iar rezultatele vă apar, imediat, pe ecran. În funcție de acest feedback, puteți corecta informații care au 
rămas neclare și îndrepta procesul de învățare. La crearea unui sondaj, un Wordcloud (norișor de cuvinte, 
creat automat pe baza cuvintelor introduse de elevi), sau un test cu variante de răspuns, se va genera automat 
un cod pe care participanții îl pot introduce, accesând menti.com, pentru a putea oferi răspunsul. Contul 
gratuit permite maxim 2 întrebări pe prezentare, dar puteți crea prezentări nelimitate pentru audiențe 
nelimitate. 
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METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

 
PROF. VASILE AURELIANA 

COLEGIUL ECONOMIC MARIA TEIULEANU, PITEȘTI 
 
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 dezvoltarea competenţelor metacognitive; 
- asigurarea unui feedback operativ şi relevant; 
- reglarea oportună a procesului de predare-învăţare; 
- elaborarea unor programe de recuperare/compensatorii/de dezvoltare, în acord cu nevoile şi 

interesele reale ale elevilor. 
 Limitele acestei tehnici pot fi următoarele:  
-superficialitate în elaborarea răspunsurilor; 
-gândirea asemănătoare;  
-dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi. 
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 şi 
poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 

 În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele 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: 
 - 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. 
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. 

Avantaje ale utilizării proiectului: 
- 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);  
- permite exersarea şi evaluarea;  
- facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe. 
Limite ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare: 
- apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile elaborării în grup a proiectelor);  
- minimalizarea rolului profesorului. 
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. 
 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. 

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). 

 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. 

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; 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. 

Dezavantajele utilizării portofoliului: dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de evaluare 
holistică; riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoş, C.- Teoria şi metodologia evaluării, Iaşi, Editura Polirom, 2008; 
2. Manolescu, M. - Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Meteor Press, 2005; 
3. Oprea, C.L. - Strategii didactice interactive, Bucureşti, E.D.P., 2006; 
4. Radu, I.T. - Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti: E.D.P., 2000. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 ÎNV. VASILIE RUT MARIA REBECCA,  

LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA’’ DEVA, JUD HUNEDOARA 
 
 Predarea cursurilor online este o problemă tot mai acută, în zilele noastre, datorită pandemiei de 

COVID-19 cu care ne confruntăm. Așadar, predarea online este în creștere, cadrele didactice fiind obligate 
să includă tehnologia în strategia lor de predare, aceasta ocupând un loc din ce în ce mai important ca 
instrument de predare. 

 În condițiile organizării învățământului la distanță s-a observat că sistemul educațional tradițional 
este în mare parte rigid, se pune accent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe domeniul afectiv și psihomotor. 
Nu se formează atitudini și valori în baza noii paradigme educaționale promovată la nivel european. 

 Pentru ca învățarea să fie mai eficientă elevii și profesorii vor trebuie să știe să utilizeze tehnologiile 
de învățare de la distanță/ online care devin o oportunitate pentru situații speciale sau imprevizibile. 
Conținuturile științifice nu vor mai avea un rol foarte însemnat și se va pune accent pe strategiile și 
modalitățile de învățare și pe ralațile care se stabilesc între participanți. 

 Predarea este componenta cu ajutorul căreia transmitem elevilor un conținut. În cele mai multe 
cazuri este un proces unidirecțional, chiar dacă în cadrul proceselor didactice moderne, interactivitatea este 
des întâlnită. 

 Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată, practicată de elevi. 
Elevul nu trebuie să învețe pentru o notă, trebuie să fie motivat iar motivația diferă de la generație la 
generație și este ceva ce vine de la profesor, de la părinți... 

 Evaluarea trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale 3C : să fie continuă, să fie completă, să 
fie corectă. 

Evaluarea are trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
 Verificarea : presupune colectarea de informații referitoare la cunoștințele, abilitățile, competențele, 

comportamentul și atitudinile celui evaluat prin aplicarea de strategii, metode, tehnici și instrumente. 
 Măsurarea : este acțiunea de interpretarea și apreciere a performanțelor celor evaluați prin raportare 

la indicatori de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. 
 Notarea : este acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare, a progresului școlar realizat 

de elevi, prin determinarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, atitudini, aptitudini, etc. 
 Formele de evaluare: 
1. Metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice. 
2. Metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul, eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 Testul de verificare trebuie să măsoare : cunoașterea conținutului, inteligența, capacitatea de a 

rezolva probleme, să verifice dacă cel evaluat are cunoștințe și în alte domenii cu care se află în legătură, 
daca poate folosii cunoștințele la materii ce le va studia în viitor. De asemenea testul trebuie să fie obiectiv, 
fidel și aplicabil. 

 Instrumentele on-line gratuite precum : Zoom, Skype, Google Classroom, Microsoft Teams permit 
livrarea de conținuturi și organizarea activității, pot asigura continuitatea pe termen scurt sau mediu, pot 
oferii elevului șanse de a se pregăti dar niciunul dintre ele nu este dedicat metodelor complete de evaluare 
on-line. 

 Evaluarea on-line poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării: inițială, continuă și 
cumulativă. Ea poate fi pusă în practică prin teste de tip chestionar. Ele presupun răspunsuri de tip ’’DA’’/ 
’’NU’’ („ADEVĂRAT’’/ „FALS”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai 
multe răspunsuri care sunt posibile, sau asocierea de imagini, de texte sau întrebări cu răspuns deschis.  

 Ca atare, evaluarea on-line prin teste de tip chestionar este o metodă care poate fi aplicată la orice 
materie, este obiectivă și determină elevii să fie atenți pentru a face alegerile sau completările corecte, 
creându-le o imagine de ansamblu a materiei. 

 Aplicația Kahoot se poate utiliza atunci când profesorul sau învățătorul dorește să verifice asimilarea 
unor conținuturi de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în activități de evaluare 
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formativă), identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei. Această aplicație se poate accesa 
folosind orice dispozitiv care dispune de un browser web. Este disponibil gratuit on-line și presupune 
existența unui calculator care afișează o serie de întrebări cu patru variante de răspuns, elevii se înregistrează 
folosind un cod pin dat de aplicație prin intermediul profesorului. Elevii pot participa individual sau în 
echipe. Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității, el hotărăște când începe jocul și când 
trece la următoarea întrebare. Elevii trebuie să răspundă în timpul stabilit de profesor. După ce timpul 
expiră, este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin feedback asupra cunoștințelor lor. 

 Elevilor le place această aplicație, deoarece își etalează cunoștințele fără să le fie teamă că greșesc, 
sunt antrenați în activitate și sunt motivați să obțină rezultate tot mai bune la fiecare joc. Verificarea devine, 
mai ușoară atât pentru profesor cât și pentru elev.  

 Avantajele ei se datorează diminuării stresului care se acumulează când se evaluează conținuturi prin 
folosirea unor instrumente cu care elevii sunt familiarizați, prin implicarea acestora într-o activitate cu 
caracter ludic care îi stimulează în abordarea și în obținerea unor rezultate mai bune. 

 Itemii proiectați cu ajutorul acestei aplicații obiectivi, de tip alegere multiplă, numărul de caractere 
într-o întrebare limitat, timpul limită scurt, nu permit elaborarea unor chestionare complexe care să implice 
rezolvarea de probleme. 

 Deci, în cazul aplicației Kahoot lipsește posibilitatea de a evalua competențele reale ale elevilor de 
tipul analizei și sintezei. 

 Dar prin platformele și aplicațiile disponibile on-line trebuie să fim încrezători că tehnologia va ajuta 
pedagogia și vor apărea mult mai multe instrumente de evaluare on-line. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
IULIANA VELEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ EMIL ATANASIU – GAROAFA 
 
 Proiectul ca instrument de evaluare în școala on-line 
 Proiectul este un instrument complex, recomandat pentru evaluarea sumativă. Profesorul încetează 

să mai fie un transmițător de cunoștințe, devenind un facilitator, un sfătuitor (consilier) al învățării. 
Profesorul provoacă, organizează și stimulează situațiile de învățare. Elevii sunt conduși către autoînvățare 
și motivați să planifice activitatea în mod independent și/sau colectiv, să implementeze și să evalueze 
procesul de învățare. Rolul profesorului ține de următoarele acțiuni: să pregătească meticulos procesul de   
învățare; să răspundă la întrebările elevilor pe tot  parcursul derulării proiectului; să încurajeze elevii pentru 
ca să învețe ei  înșiși și să formuleze corect întrebările; să încurajeze elevii să-și autoevalueze  munca; să 
acorde o atenție specială cooperării,   organizării sarcinilor și metodologiilor de lucru în echipă, fiind într-
o comunicare permanentă cu elevii. Obiectivele proiectului/sarcinile trebuie să fie definite în acord cu 
experiența elevilor și urmărind participarea tuturor membrilor grupului. 

 În continuare propun, cu titlu de exemplu, o activitate-atelier de creație, la clasa a VI-a, urmărindu-
se evaluarea Momentelor subiectului literar. Clasa va fi împărțită în 5 echipe. Fiecare grupă va primi un 
cuvânt-cheie și un moment al subiectului, însă, în același timp, va ști cuvintele-cheie ale celorlalte grupe, 
pentru a le avea în vedere când redactează partea sa, fără a comunica cu celelalte echipe. În momentul 
evaluării, se va desemna un narator, din fiecare grupa. Cei cinci naratori vor citi, pe rând, fără pauză între 
echipe, partea de poveste creată. Imaginația și râsul vor fi personajele principale. 

 Echipa 1 Cuvânt-cheie – Flori de cireș 
 Expozițiunea( momentul subiectului) 
 Sugestii:  
• includerea unui pasaj descriptiv, în care să fie prezentate locul și timpul întâmplării 
• Timpurile verbale folosite: imperfectul sau prezentul 
 Echipa 2 Cuvânt-cheie – Zoo 
 Intriga( momentul subiectului) 
 Sugestii:  
• Intriga reprezintă cauza acțiunii, momentul declanșării întâmplării, iar întrebarea care poate fi de 

ajutor este: De ce? 
Echipa 3 Cuvânt-cheie – leu 
 Desfășurarea faptelor( momentul subiectului) 
 Sugestii: 
• Fiind cea mai amplă parte a textului, în care se derulează faptele, trebuie să apară mai multe 

personaje 
• Pe lângă narațiune și descriere trebuie inserat un dialog, în care să fie folosite verbe la imperativ, 

conjunctiv, condițional-optativ 
Echipa 4 Cuvânt-cheie – elicopter 
 Punctul culminant( momentul subiectului) 
 Sugestii: 
• Fiind momentul dramatic, ce presupune o tensiune maximă, trebuie creat suspansul. Se poate folosi 

cuvântul Deodată 
Echipa 5 Cuvânt-cheie - recompensă 
 Deznodământul( momentul subiectului) 
 Sugestii: 
• Este momentul întâmplării când se restabilește ordinea, se depășește situația dificilă. Indicat ar fi 

să se opteze pentru un final fericit, dar poate să fie și unul deschis. 
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Notarea va urmări respectarea particularităților unui astfel de text, respectarea normelor de ortografie, 
ortoepie, ortografie și de punctuație. Se va urmări gradul de implicare, de colaborare, bucuria de a fi 
împreună, într-un mediu atât de volatil.  

1685



 
EVALUAREA ONLINE – O EVALUARE MODERNĂ ÎN PROCESUL 

EDUCAȚIONAL 
 

PROF. VESA CIPRIAN NICUȘOR, 
LICEUL IOAN BUTEANU GURAHONȚ, JUD. ARAD 

 
 În vremuri noi, apar și tipuri noi de evaluare. Situația care s-a instalat la nivel mondial a impus noi 

tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și a interacțiunii în mediul online. Această 
schimbare, bruscă, nu a fost anticipată de nimeni, dar contextul actual a făcut în așa fel încât 
educatorii/cadrele didactice au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de predare-învățare-
evaluare. 

 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? 

 În acest sens, întreaga discuție, în opinia mea, ar trebui să se centreze pe o relație de tipul tradițional 
versus virtual. 

 Până acum 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. S-a constatat că pentru majoritatea cadrelor didactice care utilizează platforma 
Google Classroom, totul se simplifică și devine ușor de gestionat. Acest lucru poate fi observat în același 
fel și în rândul elevilor sau al părinților.  

 Utilizând la clasă, în cadrul lecțiilor online platforma Google Classroom, în procesul de evaluare, 
am constatat că există și puncte forte ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de 
evaluare online. Dintre acestea, aș menționa următoarele, considerându-le benefice în modernizarea 
procesului educativ, în special al celui de evaluare. 

 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 acceseze browser-ul Chrome. 

 b) 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. 

 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 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. 

 d) 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 elevii pot avea 
un dosar virtual personal, care să includă toate evaluările primite. 

 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 atât ca o sursă independentă de dovezi pentru 
evaluare, cât și 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 o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea, dar și o mai largă gamă de opţiuni ale elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele 
şi abilităţile. 

 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, trebuie să conștientizăm fiecare dintre noi, cadre didactice, elevi, părinți, că, la vremuri 
noi, apar și tipuri noi de evaluare care conduc spre o evoluție modernă și constructivă a școlii românești. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
COLEGIUL TEHNIC, REȘIȚA 

PROF. RODICA VESA 
 
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. 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 

• 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 
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 
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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. Perioada aceasta nu mai avem decât la a spera la ultima parte a frazei: auto-
determinarea evaluatului de a învăța mai mult.  

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. 

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.  
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 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. 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.  

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. 

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. 
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. 

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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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 – COMPONENTA ESENȚIALA A PROCESULUI 

INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

 PROF. VIDA ANDREA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA ”IOSIF MOLDOVAN” ARAD 

 
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, 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.  

Ca act didactic complex, integrat organic în procesul instructiv-educativ, evaluarea didactică vizează 
cunoașterea efectelor acțiunilor desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, aceste acțiuni să poată 
fi ameliorate în timp. 

Procesul de evaluare are mai multe etape: 
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.  
Funcţiile principale şi specifice ale evaluării sunt:  
• Funcţia diagnostică ce vizează depistarea lacunelor, greşelilor şi înlăturarea acestora;  
• Funcţia prognostică care anticipează performanţele viitoare ale elevilor;  
• Funcţia de selecţie permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor; 
 •Funcţia de certificare care relevă competenţele și cunoştinţele elevilor la finele unui ciclu/formă de 

şcolarizare; 
• Funcţia motivaţională sau de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor şi se manifestă prin 

valorificarea pozitivă a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activităţi; 
• Funcţia de orientare şcolară intervine în alegerea unei anumite forme de educaţie; 
• Funcţia educativă se referă la faptul că practicarea unei evaluări sistematice, obiective, formative și 

mai ales formatoare, va avea efecte pe plan educativ. 
Realizarea acestor funcţii ale evaluării presupune folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare, 

diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. Strategiile de evaluare reprezintă moduri de alegere 
și combinare a metodelor, tehnicilor și probelor de evaluare a randamentului școlar și de stabilire a 
momentului în care ele se aplică, în conformitate cu obiectivele urmărite și cu conținuturile selectate. 

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. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile (platformele și aplicațiile disponibile online) 
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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Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini de învățare și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Iată câteva exemple: 

– Google Classroom este o aplicație care 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, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. De asemenea, oferă părinților 
posibilitatea să primescă rezumate ale activității copiilor pentru a fi informați permanent cu privire la 
evoluția și rezultatele lor la școală. 

– 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. 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. 

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. 

Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare-evaluare 
produce un demers didactic captivant, motivant, benefic și pentru profesori și pentru elevi, atât pe plan 
social, cât și cognitiv. Folosirea noilor tehnologii în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi 
sugerează o soluţie elegantă la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. 

În concluzie, evaluarea este o componentă integrantă a procesului educațional, alături de predare și 
învățare, aflându-se în relații de conexiune și continuitate. În vederea realizării conexiunii și continuității, 
este oportună perfecționarea permanentă a metodelor și tehnicilor de evaluare/ autoevaluare. Utilizarea 
tehnologiilor informaționale și comunicaționale eficientizează procesul de evaluare/autoevaluare prin 
conexiuni inverse și momentane, asigurând diferențierea și individualizarea instruirii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE-

NIVEL PREȘCOLAR 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: VIERU ANA- ANCUȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU”/ G.P.P. NR. 29, BACAU 

 
„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.  
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 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. 

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. 

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: 
*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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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

EDITIA 2020 

 

PROF. INVATAMANT PRIMAR: ELENA VIJIACU 

SCOALA GIMNAZIALA STALPU 
 

Evaluarea in sistemul de invatamant online reprezinta o adevarata provocare. Să predai este 

cosiderabil mai simplu, mai cu seama atunci cand îți place ce faci. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. 

Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, asa incat elevul să învețe ulterior. 

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. 

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.  

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. 

Din experiența proprie, pot spune că 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. 

Personal am facut eforturi sa identific modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor 

de socializare în sarcini și evaluare. Printre acestea se enumara: 

– 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. 

1695

https://classroom.google.com/u/0/


– 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

*Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 

*Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 

*Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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INSTRUMENTE DIGITALE DE EVALUARE IN INVATAMANTUL 

PRESCOLAR 

 

PROF. INV PRESCOLAR: VINT MARIA 

C. N. GIB MIHAESCU 

G.P.P. NR. 1 DRAGASANI, JUD. VALCEA 
  

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 prezent câteva dintre aplicaţiile 

și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și realizarea evaluarii online 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 utili zată de către cadrele didactice din România. Se 

creeaza 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 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 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/ 

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 
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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 INSTRUMEN 

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. 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 ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VINTILĂ CLAUDIA 
COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU 

 
 Principalul scop al evaluării este măsurarea atingerii obiectivelor şi eficienţa metodelor de predare-

învăţare. Este important ca evaluarea să fie concepută din perspectiva nevoilor de formare, să susţină 
interesul elevilor pentru studiu, să-i motiveze spre asimilarea de noi cunoştinţe şi spre formarea 
competenţelor. Sarcina profesorului constă în corelarea conţinutului cu obiectivele învăţării, cunoaştere, 
înţelegere, aplicare, analiză, sinteză şi realizarea evaluării astfel încât să fie respectate cele trei caracteristici 
esenţiale ale sale, să fie continuă, completă, corectă. 

 Alegerea metodelor şi instrumentelor de evaluare este o acţiune complexă care presupune construirea 
unor activităţi menite să urmărească funcţiile evaluării, sistemul de referinţă, pentru cine se realizează şi ce 
anume se evaluează. 

 Evaluarea online poate fi aplicată în cazul celor trei tipuri de evaluare iniţială, formativă şi sumativă 
prin accesarea unei platforme de tip Learning Management System prin internet. În mediul online există o 
gamă variată de posibilităţi de evaluare teme scrise, participarea la discuţii online, eseuri, teme colaborative, 
dezbateri, portofolii, publicarea lucrărilor.  

Cele mai utilizate instrumente sunt testele de tip chestionar, care presupun răspunsuri de tip „da/nu”, 
alegerea unei variante corecte din mai multe posibile, asocierea de cuvinte, imagini, texte şi întrebări cu 
răspuns deschis. Evaluarea online prin teste de tip chestionar, se poate aplica la orice materie, este obiectivă, 
necesită concentrare şi atenţie din partea elevilor, timpul alocat corectării este redus. Aceste chestionare se 
pot realiza folosind Google Forms sau Microsoft Forms. 

 Google Meet şi Microsoft Teams permit comunicarea video-audio unu la unu sau în grupuri, ceea ce 
permite desfăşurarea unor probe orale în care elevul poate să răspundă la întrebări sau poate să prezinte 
cunoştinţele asimilate. Referatele şi proiectele pot fi încărcate pe platformele menţionate şi evaluate ulterior 
de către profesor. De asemenea, se pot posta online filmuleţe cu probele practice, experimentele desfăşurate 
de elevi. 

 Au fost dezvoltate aplicaţii diverse cu activităţi sub formă de jocuri, care permit evaluarea elevilor, 
folosite cu precădere pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial. Prezentăm, pe scurt câteva dintre 
ele: Kahoot, Wordwall, Google Jamboard şi programe de animaţie Prezi, Animaker. 

 Kahoot este o platformă gratuită de învăţare, bazată pe joc, proiectată pentru a fi folosită la clasă şi 
online. Jocurile interactive pot fi create atât de profesor cât şi de elevi, se poate accesa de pe calculator, 
laptop, tabletă sau telefon. Pe lângă întrebări, testele pot conţine imagini, clipuri video, diagrame, astfel 
evaluarea devine mai plăcută, jucătorii sunt încurajaţi să interacţioneze, să creeze şi să distribuie propriile 
lor kahoot-uri. 

 Wordwall este o platformă care facilitează crearea propriilor resurse de evaluare, chestionare, jocuri 
de cuvinte etc. Cerinţele sunt diverse: potriveşte fiecare cuvânt lângă definiţia sa, alege răspunsul corect 
din mai multe variante de răspuns, rosteşte pentru a vedea elementul următor, găseşte perechea, fixează 
elementul în grupul corect, găseşte propoziţia/fraza potrivită, completează spaţiile libere dintr-un text. De 
asemenea se pot crea jocuri cu diagrame, grile, labirinturi, cuvinte încrucişate, fixarea unor elemente în 
ordinea corectă.  

 Google Jamboard este o tablă digitală, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv, cu ajutorul căreia 
se pot vedea şi trimite materiale, se pot schiţa idei sincronizate în timp real. În timpul unui apel video în 
Google Meet, poţi să deschizi un Jamboard, dacă te-ai conectat la apel de pe un computer, participanţii vor 
primi un link şi vor fi direcţionaţi către aplicaţia Jamboard de pe telefonul mobil sau tabletă. 

 Aplicaţia Prezi ne oferă posibilitatea de a concepe prezentări atractive, grafica este prietenoasă, se 
pot evidenţia relaţiile dintre componentele prezentării. Pot fi inserate fisiere de tip imagine, video, pdf din 
propriul calculator sau direct de pe internet, dar şi link-uri. 
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 Alte aplicaţii folosite pentru evaluarea în mediul online sunt: Adservio, platformă cu funcţii 
administrative, un catalog şcolar, Animaker o platformă care permite realizarea animaţiilor, 
ArmoredPenguin o platformă pentru crearea puzzle-urilor, Classcraft cu activităţi interactive sub formă de 
jocuri, Padlet, un panou digital. 

 Am surprins o mică parte din multitudinea metodelor şi instrumentelor de evaluare online, cu 
siguranţa în următoarea perioadă vom avea acces la o gama mult mai variată. Având în vedere acest lucru 
considerăm oportună alegerea potrivită pentru fiecare nivel de studiu, pentru fiecare clasă şi nu în ultimul 
rând pentru fiecare cadru didactic, astfel încât procesul de predare-învăţare-evaluare să fie realizat în 
concordanţă cu standardele în vigoare să fie obiectiv, transparent şi flexibil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Cucoş, C., (2006) – Pedagogie -Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi  
2. Bocoş, M., (2003) – Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca 
3. 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 VINTILOIU MARCELA 

 GRĂD. CU P.N. ȘI P.P. ”CASTELUL FERMECAT” – STRUCTURĂ  
 A LICEULUI TEORETIC ”AUREL VLAICU” BREAZA 

 

Trăim și vom trăi într-o o societate în care noile media ( internet, whatsapp, Facebook) au un impact 
din ce în ce mai puternic asupra vieții noastre personale, relaționale și profesionale. Tehnologia modernă 
începe să ne impună modul de a ne trăi viața, de a ne îmbunătăți relațiile de muncă și interacțiune cu 
oamenii, cu copiii și părinții, în special în meseria de educator. 

Școala, educația nu pot face abstracție de aceste incontestabile realități. Pe lângă impunerea unei 
pregătiri pentru a aplica tehnologia modernă în procesul educațional, momentul apariției epidemiei cu 
virusul Sars Cov 2 ne-a adus în fața unei provocări pe care nu o găsim în nicio carte de psihologie, 
pedagogie. În aceste provocatoare condiții, ne punem întrebarea: ”Ce facem cu universul cărților?”. 
Vremurile pe care le trăim ne-au adus în fața problemei raportului dintre carte și internet, în înțelegerea 
sensului educației și a formării ființei umane. 

Iată că, în urmă cu șapte luni, rolul profesorului a căpătat un sens mai profund, de ”cercetător” în 
domeniul științelor educației timpurii (domeniul principal al pregătirii mele profesionale). 

Forțați de situația medicală de criză din lume și din țara noastră, am trecut la învățământul online, 
unii mai bine pregătiți, alții nu. Să predai, să evaluezi în fața unui monitor, a unei tablete, a unui telefon, a 
devenit provocarea vremurilor actuale. La copiii preșcolari, specialiștii în domeniul educației, specialiștii 
I.T., au căzut de acord ca cea mai bună metodă de învățare online să fie whatsapp sau messenger. E greu să 
comunici online cu 20 de copii de trei, patru sau cinci ani. Toți doresc să vorbească, să arate lucruri, să 
povestească etc.  

Așadar, în perioada de învățare - evaluare online am trimis și am primit feed-back pe whatsapp. 
Părinții și copiii au primit filmulețe didactice, link-uri cu cântece, povești, poezii, în conformitate cu 
curriculumul pentru învățământul preșcolar.  

Ca metodă de evaluare, am folosit: problematizarea (prin ea este stimulată gândirea cu toate operațiile 
ei), convorbirea (ea stimulează comunicarea, îmbogățește vocabularul), chestionarul (părinții sunt stimulați 
să devină participanți activi în procesul educațional), recompensa (orice copil este stimulat în realizarea 
sarcinilor, dacă la sfârșit primește o recompensă). 

 În învățământul online, la grădiniță este foarte importantă accesibilizarea informațiilor, a itemilor de 
evaluare. Este importantă cantitatea și calitatea informatiilor, a conținuturilor. Nu în ultimul rând, este 
important dozajul în timp și spațiu a lucrului în fața computerului, feedback-ul zilnic sau periodic din partea 
părinților, poze, postere, mesaje vocale, mesaje muzicale etc.  

Evaluarea inițială, evaluarea secvențială și evaluarea sumativa reprezintă baremul, mijlocul de 
monitorizare a nivelului în care se realizează învățarea online. Este foarte adevărat că în învățarea, evaluarea 
față în față, în școală, grădiniță, educatorul nu poate fi înlocuit de niciun calculator. Cadrele didactice nu 
sunt ”mașini”, ”roboți”, nu sunt în de ajuns de pregătite, dar își doresc, învață să fie în ton cu vremurile, să 
nu fie ” depășite” de era informatică, dar și de elevii care uneori folosesc computerul mai bine ca discipolul 
lor. 

 Așadar, un educator fără credință în schimbare este aproape inexistent, un educator care dorește 
schimbare, inovare, modernizare poate duce la multe transformări sufletești.  

BIBLIOGRAFIE:*”Educația, profesorul și vremurile - Eseuri de pedagogie socială”, Emil Stan, 
Editura Paralela 45, 2009 
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PROVOCĂRI ALE PROFESORULUI DE FILOSOFIE ÎN EVALUAREA 

ONLINE  
 

PROF. LAVINIA VIȘAN 
LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA 

 
În ultimele luni, sistemul educațional din România a fost supus la schimbări majore, dar mai mult 

pornite de jos, cu puțin ajutor venit de la Ministerul Educației Naționale. Schimbările seamănă mai mult cu 
o adaptare la situația actuală. 

Dacă lecțiile în online sunt consumatoare de timp pentru pregătirea lor, pentru profesor și pot fi un 
eșec datorită tehnologiei (lipsă conexiune net, pc-uri care nu funcționează la capacitate normală), evaluarea 
este o altă mare încercare. Oricum, evaluarea la filosofie este subiectivă în mare parte, deoarece 
interpretarea și viziunea asupra unei probleme este unică și se bazează pe o ”fundație” realizată cu ajutorul 
familiei, școlii, mediei, etc. 

Raportându-mă exclusiv la orele de filosofie, întâmpin probleme în evaluarea continuă a elevilor. 
În ultimii 3 ani, am folosit teste realizate pe Google Forms. Am utilizat întrebări deschise și închise. 

Prima problemă întâmpinată a fost imposibilitatea de accesare a linkului pus la dispoziție. Cauzele au fost 
lipsa conexiunii la net, accesul la un smartphone/ o tehnologie cu capacități reduse, o lipsă a competențelor 
TIC a elevilor. Alte probleme au constat în lipsa de interes și implicare din partea elevilor, uitarea (s-a 
amânat rezolvarea testului, uitându-l, atrăgând o notă mică), posibilitatea de copiere a unor informații găsite 
pe net, fără a fi trecute prin filtrul gândirii, răspunsuri identice la unii dintre elevi sau răspunsuri scurte și 
fără consistență. O problemă apare în posibilitatea de realizare a testului. Nu permite punctaje cu zecimale 
și are o paletă redusă de tipuri de itemi, iar pentru întrebările deschise lungi, cu încărcare de material, se 
necesită conectare cu un cont de gmail. 

Am preferat să îi ajut ca să depășească toate aceste probleme, nu să pun o notă mică de la început. 
Pentru examinarea calitativă a elevilor, avem la dispoziție metode tradiționale și moderne. În 

contextul învățării online, proba orală este subiectivă. Există riscul unei legături deficitare, elevul nu se 
poate conecta sau nu se înțeleg întrebarea și/sau răspunsul, sau elevul trișează, având la îndemână material 
ajutător. De exemplu, dacă este pus să analizeze un text, este posibil să găsească rapid un comentariu. În 
plus, este consumator de timp, iar ceilalți elevi își pierd interesul.  

Dintre metodele complementare/ moderne, observarea sistematică a comportamentului este 
diminuată până la a observa câți mai sunt prezenți activ la ora online.  

Referatul sau eseul sunt două instrumente utilizate de mult timp, dar, în lipsa unei verificări riguroase 
a textului din punct de vedere a plagiatului, ele au picat in derizoriu. Este de preferat să creăm cerințe care 
pun accent pe gândirea elevului, chiar dacă aceasta nu este încă sistematizată. 

Portofoliul poate să fie o modalitate de evaluare a întregii activități a elevului în mediul online, numai 
că notarea este în mare parte subiectivă și se produce doar după o perioadă de timp, la finalizarea unui 
capitol. Dar este o bună modalitate de a observa evoluția unui elev. 

Dezbaterea va fi aproape imposibilă, deoarece există riscul să nu dorească nimeni a participa, sau 
mai mulți să vorbească în același timp. Moderarea unei dezbateri online este dificilă, nu putem să îi reținem 
după nume pe toți care au intervenit în același timp pentru a îi ruga să repete, mulți evitând să o facă sau 
poate au uitat ceea ce au spus. Zgomotul care se creează este mult mai deranjant în online. 

Proiectul necesită timp și resurse de care să dispună atât profesorul, cât și elevii. Realizat exclusiv 
online, cu participarea a unui grup de elevi, riscă să fie uitat sau să nu participe toți la realizarea lui, să fie 
realizat în fugă. În plus, este posibil ca și profesorul să întârzie cu evaluarea lui. 

Orele din mediul online trebuie să fie concentrate și atractive. Putem folosi modelul francez, venit 
din partea profesorului de filosofie Francois Galichet, adaptat la online. Dar trebuie să schimbăm paradigma 
în ceea ce înseamnă procesul de predare-învățare-evaluare în mediul online. 

Putem propune, de exemplu, o temă pentru mai multe ore: Libertatea. Putem pregăti o serie de 
întrebări (Ce este libertatea? Sunt cu adevărat liber sau doar cred asta? Care este diferența dintre libertate 
și autonomie? Este autonom/independent cel care își face propria lege? Etc.) pentru discuții, pe care să le 
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notăm într-un Padlet sau îi putem ruga să scrie în chat, dar materialul va fi pierdut după finalizarea întâlnirii 
sincron. Pot lucra pe caiet sau într-un document Word și să încarce într-o secție pregătită în prealabil. Putem 
folosi un album cu 3-4 fotografii, care fac referire la tema libertății (de exemplu, pictura lui Eugene 
Delacroix sau portretul lui Luther Martin King) și să ne spună pe rând ceea ce gândesc despre libertate. 
Putem folosi poezii și melodii care au aceeași vizată, putem să îi provocăm să scrie versuri sau să deseneze 
ceea ce reprezintă pentru ei libertatea.  

Se pot utiliza filmul și/ sau cartea în scop didactic. Utilă ar fi vizionarea filmului ”Ferma animalelor” 
și discuția ar putea porni de la drepturi în dictatură și drepturi în democrație/libertate.  

Putem să facem conexiuni cu alte discipline: Istoria cu epocile sale, Economia cu globalizare, UE, 
etc, Religia cu legătura dintre Dumnezeu și om, literatura cu opere studiate care au fost scrise în epoci cu 
tiranie/ democrație, Științele cu cauze și efecte, sau cu reprezentările libertății în arte. 

Pentru evaluarea activității didactice în mediul online, putem folosi aplicația Teleskop.  
Dar cum putem să evaluăm la orele de filosofie, din mediul online? 
Evaluarea se va desfășura pe tot parcursul anului școlar, folosind toate aceste metode sau o parte 

dintre ele, sau poate altele, adaptându-ne activitatea în funcție de resurse și de elevi. Vom evalua nu numai 
conținuturi, ci mai ales formarea competențelor generale și specifice disciplinei. Provocarea este mare 
pentru profesori și pentru elevi, dar coborând filosofia în viața copiilor, vom asigura succesul actului 
didactic. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. INV. PRIMAR VITAN VERONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA PATROAIA-VALE, 

 CRANGURILE, JUD. DAMBOVIȚA 
 

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.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. Câteva dintre aplicațiile folosite în învățarea onlinene de către mi 

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 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. 
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CHESTIONARELE SAU JOCURILE INTERACTIVE, INSTRUMENTE ALE 

EVALUARII MODERNE 
 

PROF. VACARIU LUMINIȚA-GABRIELA 
LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE” TIMIȘOARA 

 
Literatura de specialitate ne vorbește tot mai mult despre metode și instrumente de evaluare modernă. 

Acestea vin să completeze sau să înlocuiască cu succesc metodele tradiționale într-o perioadă în care 
procesul educativ suferă schimbări de cadru și mijloace.  

Plecând de la importanța pe care o joacă evaluarea în cadrul activității pedagogice, pentru disciplina 
Religie o evaluare după criteriul calitativ mai mult decît cantitativ este de dorit. Cu toate acestea, mijloacele 
de care dispunem în această perioadă măsoară cantitativ și mult prea puțin calitativ atingerea competențelor 
specifice. Însă dacă discutăm despre formarea de atitudini și valori, evaluarea acestora nu exclude evaluarea 
de cunoștințe și abilități, cele trei formând de fapt întregul completenței de evaluat. 

Revenind la evaluarea modernă, ea este cea care declanșează la profesor adoptarea unor decizii și 
măsuri ameliorative, în urma feedback-ului primit de la elev. Iată noutatea metodelor activ participative: îl 
transformă pe elev în partener al procesului educativ.  

Dacă imprimi elevului ideea că este evaluat pentru ceea ce știe și nu pentru ceeea ce nu știe, sunt 
șanse mari să dezvolți la acesta autoevaluarea. Scop al activității formative, autoevaluarea este un mijloc 
de stimulare a motivației și de autoreglare a activității de învățare. Elevul poate să-și stabilească singur 
obiectivele, raportându-se la obiectivele propuse de cadrul didactic.  

Cum reușim toate acestea în cadrul învățământului online? 
În primul rând, transferând itemii în chestionare sau jocuri de tipul întrebări și răspunsuri. Există o 

diversitate destul de mare de platforme care dă posibilitatea dascălilor să creeze un moment de evaluare 
interactiv, dinamic și plăcut elevilor. Vorbim aici despre Kahoot, Wordwall, Classtools și nelipsitele 
Google Forms. 

Pentru Google Forms( Formulare) aveți nevoie de adresă de corespondență electronică Google: gmail. 
Puteți intra de la cele nouă puncte de aplicații din colțul dreapta, sus sau puteți accesa 
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=en. Odată deschisă pagina de creare de formulare 
apăsați pe „+” și porniți. Dacă doriți să fie chestionar, primul pas după crearea formularului este să selectați 
această opțiune de la setări(rotița dreapta) și să activați CHESTIONAR. Încercați toate opțiunile pe care vi 
le pune la dispoziție google cu acest formular: tipuri de răspunsuri, activare de chei de răspunsuri etc. Nu 
uitați să acordați punctaj fiecărui răspuns! 

 În chestionar nu poți adăuga punctele din oficiu. De aceea, vă sugerez ca prima întrebare, obligatorie, 
să aibă ca răspuns numele și prenumele elevului și să primească punctele din oficiu! 

Chestionare din Google forms pot genera automat răspunsul sau după corectarea manuală și sunt 
primite imediat după completare. Alte sugestii: setați posibilitatea trimiterii unui singur răspuns și nu 
permiteți completarea după trimiterea chestionarului. 

Platformele interactive: Kahoot, Wordwall necesită un cont de logare din partea dumneavoastră. Pe 
ambele platforme aveți posibilitatea creării de exerciții în regim gratuit. Din păcate platforma Wordwall 
restricționează numărul la 7. ATENȚIE!! Sunt luate în considerare și încercările, chiar și dacă au fost șterse. 
Ce este foarte atractiv la această platformă este posibilitatea schimbării șablonului folosind același conținut. 

Iată un exemplu de exercițiu creat, pe această platformă, pentru clasa aV-a Vechiul Testament - 
Evaluare finală: https://wordwall.net/resource/2518063/vechiul-testament-clasa-v-prof-luminița-văcariu 

Kahoot-ul își găsește și el locul între platformele interactive. Foarte ușor de creat și cu o prezentare 
atractivă (vizuală și sonoră), jocurile cu întrebări și răspunsuri sunt foarte plăcute de elevi. Un exemplu 
creat ar fi Patimile Domnului- clasa I https://create.kahoot.it/details/saptamana-patimilor-clasa-a-v-
a/f73186dd-6449-4de9-a659-b5fc3acc0949 

Ambele platforme îți transmit rezulatele elevilor și îți crează automat un clasament al acestora. Nu 
este nevoie de o logare ca membru din partea elevului. Jocul poate fi generat și ca tema pentru o perioadă 
de timp prin Classroom, Teams, Facebook, adrese de mail. 
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Beneficiile evaluării într-un astfel de format sunt : dezvoltarea la elevi a competențelor din domeniul 
informaticii, feedback rapid pentru elev, posibilitatea modificării materialului într-un timp foarte scurt, 
accesarea în timpul și în afara orelor a exercițiilor de evaluare. 

Minusurile sunt legate de : lipsa interacțiunii sau a colaborării între elevii și de faptul că elevi trebuie 
să aibă în posesie un aparat cu conexiune la internet. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
AUTOR: VADANA MIHAELA IONELA 

 
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 se pierde 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. 
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 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; 
•  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).eseuri;
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 TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE. 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
 

LICEUL ,,ŞTEFAN D. LUCHIAN” ŞTEFANESTI 
LOC. ŞTEFANESTI, JUD.BOTOSANI 

DISCIPLINA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
PROF. VAIPAN RALUCA 

 
În contextul desfășurării activităților didactice exclusiv online, disciplina Educație fizică și sport se 

confruntă cu restructurări semnificative din mai multe puncte de vedere: Al conținuturilor prevăzute de 
programele școlare, al proiectării didactice, al organizării și desfășurării efective a procesului de 
învățământ.  

Prin urmare, reperele metodologice își propun două obiective majore:asigurarea continuității 
procesului de instruire la disciplina Educație fizică și sport, pe baza prevederilor programelor școlare și a 
achizițiilor elevilor din anul școlar precedent;crearea unui context curricular adaptat noilor condiții de 
organizare a învățământului, astfel încât disciplina Educație fizică și sport să răspundă cerințelor 
desfășurării procesului de predare-învățare în sistem online, în anul școlar 2020 – 2021. 

Asemenea tuturor disciplinelor din trunchiul comun, la Educație fizică și sport se promovează 
centrarea pe elev și pe particularitățile acestuia. Ca urmare, competența elevului abordată din perspectiva 
celor trei componente ale acesteia: cunoștințe, abilități (aptitudini, capacități, deprinderi) și atitudini, 
reprezinta polul de interes al profesorului, astfel ca prezentele reperele metodologice 2020-2021, primite 
prin Inspectoratele Scolare oferă linii orientative pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea procesului 
de predare-învățare, precum și pentru evaluarea elevilor în condițiile învățământului online. Pornind de la 
aceste repere și în baza autonomiei de care dispun, profesorul ia propriile decizii privind elaborarea 
documentelor de planificare, modul de organizare și desfășurare a lecțiilor de educație fizică și acordarea 
notelor. 

Mijloace, probe de evaluare la decizia profesorului: 
Aceste probe, mijloace de evaluare constau în sarcini cu caracter teoretic și aplicativ pe care elevii le 

rezolvă în vederea autoevaluării nivelului de însușire a unor cunoștințe de specialitate, a unor deprinderi de 
igienă individuală, de autocontrol a greutății corporale și taliei/înălțimii. Conștiinciozitatea cu care elevii 
realizează aceste sarcini, precum și nivelul de realizare a lor, se constitie în criterii pe baza cărora profesorii 
pot acorda note elevilor. 

 
Exemple de probe/mijloace de evaluare la decizia profesorului: 
 teste de cunoștințe 
 jurnalul personal cu un conținut adaptat pentru elevii din învățământul primar (conform modelului 

din Manual EFS, clasa a VI-a, Editura EDP, paginile 23, 25: 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Educatie%20fizica%20si%20sport/EDP/); 
 portofoliu cuprinzând imagini din timpul practicării exercițiilor fizice de către elev, referate 

cutematică sportivă, prezentarea unor campioni sau a unor noi ramuri de sport; 
 conținutul portofoliului care va cuprinde imagini și înregistrări video din activitatea fizică 
desfășurată de elevi în timpul liber. 
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Anexa nr.1.  
Prezentarea unor campioni –FORMĂ DE CONSILIDARE A CUNOŞTINŢELOR TEORETICE, la 

decizia profesorului (clasa a IX-a) 
,, Săptămâna 05-09.10.2020 
„Sportul are puterea de a schimba lumea” - acestea au fost cuvintele unui mare umanist şi lider, 

Nelson MANDELA. Ar trebui cu toţii, să preluăm acest mesaj ca pe o sursă de inspiraţie care să contribuie 
la progresul prin schimbare. 

Însă înainte de toate, să nu uităm că acest mesaj se referă la noi înşine. Fiecare dintre noi putem să 
inspirăm pe ceilalţi către schimbare, numai în măsura în care suntem pregătiţi să începem cu propria 
persoană. 

Cu toții auzim ... „ce sportivi buni a avut ROMÂNIA în trecut”. Timpul lor a trecut! Asa ca eu propun 
sa continuam cu O suta de povesti de aur ale sportului romanesc! 

Pentru că ştim, viitorul aparține generațiilor mai tinere, dar are nevoie de ISTORIE! Așadar propun 
sa ridicăm ştacheta cât mai sus. Să privim în urmă, dar să venim şi cu soluții pentru viitor! 

Săptămâna aceasta o să –l descoperim în minutele ce urmează pe Ghiță Mureșan, cel mai de succes 
baschetbalist român! 

https://www.youtube.com/watch?v=H5C3blgWr20 
Mulţumesc tuturor acelora care au înţeles importanţa unui astfel de demers şi subliniez încă o dată 

faptul că sportul reprezintă un vector de imagine pentru ţara noastră, asigurând promovarea şi dezvoltarea 
imaginii ROMÂNIEI! 

Cu prietenie, Prof. EFS Raluca Vaipan” 
 
 
Având în vedere dificultățile cu care s-au confruntat în anul școlar 2019 – 2020, grupul de profesori 

de la nivelul unei școli, în general, și cei de la catedra de educație fizică și sport, în special, trebuie să devină 
o reală comunitate de învățare și de sprijin. Prin urmare, se recomandă implicarea în schimburi de 
experiență care să prezinte, modalități de colaborare între profesori și între profesori și elevi, aplicații noi 
de predare/învățare/evaluare, abordări reflexive asupra aspectelor pozitive întâlnite în procesul de instuire 
sau asupra celor de ameliorat. 
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EDUCAȚIA ONLINE-MODALITĂȚI DE 

 PREDARE ȘI EVALUARE 
 

PROF. INV. PRIMAR VALEA ANICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT, JUD. MUREȘ 

 
 Predarea la distanță nu a apărut peste noapte, în anul 1960 s-a trecut la utilizarea calculatoarelor, 

urmând ca treptat acestea să fie introduse și în procesul de predare. Încet, încet, s-a trecut la teleșcoală și la 
cursuri difuzate prin televiziune. În 1980 au apărut CD-urile cu diverse lecții și cursuri, iar din 2000 încoace 
predarea la distanță începe să devină un fenomen complex, care era bine stabilit cu reguli și pași care să ne 
conducă spre obiective bine stabilite. Dacă vorbim de predarea de tip hibrid, aceasta a combinat toate aceste 
elemente de lucru la distanță care s-au adunat în timp și care în această perioadă trebuie adaptate la cerințele 
școlii de astăzi. 

 În această perioadă se vorbește tot mai mult de educația online, astfel încât, tehnologia a devenit 
parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii trebuie să fie atrași în mod deosebit de mediul digital – dinamic, 
colorat, interactiv. Pentru a face ca învățarea să fie cu adevărat plăcută, cadrele didactice trebuie să 
gândească lecții și scenarii în așa fel încât, prin joc, copiii să poată descoperi fel de fel de curiozități și 
informații inedite. Prin acest tip de educație se face trecerea treptată de la studiul clasic în băncile școlii la 
învățarea online, educație care a ridicat multe semne de întrebare. 

 Iată câteva dintre cele mai frecvente întrebări:  
 1. Ce tip de predare trebuie abordată și ce instrumente pot fi folosit? În predarea la distanță cel mai 

eficient model de lucru este predarea sincronă combinată cu predarea asincronă, pentru aceasta se vor alege 
acele instrumente web care permit acest tip de predare. Chiar dacă lucrăm online, foarte important este ca 
predarea să fie intaracțiune, să se facă în regim sincron, să fie cât mai aproape de realitate, de interacțiunea 
directă cu elevii. Prioritar este ca predarea să se înceapă întotdeauna în regim sincron. În predarea sincronă 
are loc o comunicare directă între cadru didactic și elevi, întrebări și răspunsuri date în regim real(ne vedem 
pe camere în același timp), interacțiune vie, contact direct(pe platforme ușor de utilizat și cunoscute precum 
Zoom, Google Meet, Google Classroom). La clasele primare și nu numai, dacă am folosit o aplicație care 
permite aducerea pe ecranele elevilor a unei fișe de lucru (LearningApps, Wordwall), un joculeț (Kahoot, 
Quizizz, Quizalize, Socrative) sau folosesc o tablă interactivă (AWWWapp, IDROO) pe care copiii scriu 
și cadrul didactic poate vedea și corecta greșelile în timp real, toate acestea reprezintă o predare sincronă. 
În predare se poate utiliza și o carte digitală pe care cadrul didactic și-a creat-o(cu aplicația StoryJumper 
sau Book Creator) și o aduce în fața ecranelor unde va discuta și parcurge conținutul în mod direct cu elevii. 
Predarea asincronă presupune expedierea de sarcini de lucru, teme pentru acasă pe instrumente web care 
permit acest lucru (Google Classroom) și aștept să primesc răspunsul din partea elevilor într-un timp mai 
îndelungat, deci nu va avea loc o interacțiune directă cu elevii. Asincron –înseamnă că nu depinde de axa 
temporală, adică profesorul expediază sarcini, iar elevii vor răspunde când vor avea timp. Deci, în predarea 
asincronă avem interacțiune independentă, comunicare atemporală și contact nedetermnat de timp.  

 2. Cum pot realiza evaluarea elevilor în online și ce instrumente pot fi utilizate?  
 Cu siguranță că există diverse instrumente și aplicații de evaluare online, însă se recomandă ca 

accentul să cadă pe calitate și nu pe cantitate. În primul rând cadrul didactic trebuie să stabilească și să 
cunoasca foarte bine ce tip de instrument se pretează la nivelul clasei lui și ce anume poate evalua cu 
instrumentul ales. 

 De exemplu, dacă doresc să realizez o evaluare formativă, în timpul lecției, pot utiliza una din tablele 
interactive, cum ar fi AWWWapp, IDROO, unde pot verifica și chiar corecta în mod direct răspunsul 
elevilor la întrebări din lecție, răspuns dat de către ei pe tablă, iar eu selectând din bara de instrumente un 
instrument colorat, pot face pe loc o corectare/evaluare a acestora. Alte instrumente deosebit de atractive, 
prin care elevii pot fi evaluați într-un mod plăcut sunt Wardwall, Quizizz, Quizalize, Socrative, acestea 
oferă posibilitatea de a le crea elevilor sarcini de rezolvare sub formă de jocuri, la care pentru fiecare cerință 
se poate stabili un număr de puncte. Wordwall este un instrument care poate fi folosit în orice moment și 
la orice tip de evaluare, aici pot crea cerințele cu diverse tipuri de răspuns (A/F, variante de răspuns, răspuns 
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multiplu), pot stabili timpul de răspuns pentru fiecare întrebare, punctajul pt fiecare răspuns corec, iar la 
final copilul va primi scorul în funcție de câte răspunsuri corecte a avut. Acest instrument oferă posibilitatea 
dea a crea exerciții interactive. La evaluarea sumativă se poate merge și pe utilizarea instumentelor de creare 
a conținuturilor video Animaker, Kahoot, cu ajutorul cărora copiii pot realiza colecții care vor fi adunate 
într-un portofoliu pe care îl putem folosi ca evaluare sumativă. Bineînțeles că se pot utiliza instrumente 
video și în evaluarea formativă. La fiecare conținut se poate da ca temă pentru acasă, să creeze singuri 
filmulețe în care să explice modul de rezolvare al cerinței/temei. Un instrument foarte util în evaluarea 
producerii orale este Blabberize cu ajutorul cărora se pot crea fotografii vorbitoare. De asemenea, pentru 
evaluare se recomandă obligatoriu utilizarea instrumentului Liveworksheets, pentru că el ne ajută să lucrăm 
un exercițiu pe care îl putem avea dejaîn word(exercițiu cu întrebări –de exemplu), îl aducem pe acest 
instrument și selectăm secțiunile unde elevul trebuie să dea răspunsul și scriem răspunsul corect, apoi îi 
trimitem elevului link-ul de accesare a acestei fișe de evaluare, răspunde la întrebări și la final va primii în 
mod automat scorul. Aici copilul poate vedea exact câte raspunsuri corecte are și câte a greșit, trimite scorul 
și cadrul didactic îi oferă nota.  

 Ca instrumente recomandare pentru evaluarea elevilor sunt: Kahot, Quizizz, Quizalize, Socrative, 
Purpose Gomes, LearningApps, deoarece aceste instrumente au atât opțiunea de utilizare de pe telefon cât 
și pentru laptop. 

 În concluzie, este foarte important să cunoaștem și să știm lucra cu cât mai multe instrumente web: 
cum să fac un joculeț, cum să creeez o carte digitală cu Bookcreator-de exemplu, cum să fac un filmuleț, 
cum să utilizez tablele interactive pentru a putea alege instrumentul cel care mi se pretează cel mai bine la 
ceea ce îmi propun să evaluez. În acest tip de educație, condiția esențială este ca întâi să descoperim și să 
cunoaștem bine instrumentele web pentru ca apoi să le găsim locul în activitatea de predare-învățare-
evaluare. Secretul reușirei în educația online este să fim creativi și inventive în secvențele de lectie cu care 
venim în fața elevilor, să utilizăm acele intrunemte care sunt la îndemâna copiilor și care le oferă 
posibilitatea să cerceteze, să creeze, să exploreze atât realitatea înconjurătoare cât și mediul virtual, să 
captăm permanent atenția elevilor profitând de multitudinea de instrumente online pe care le putem 
valorifica cât mai eficient la clasă, să desfășurăm activități simpe, dar productive. 

 Mulțumesc ,,Academiei de vară-Republica Moldova,, alături de care am descoperit multe informații 
și instrumente online utile în activitatea la clasă și pe care le folosesc cu entuziasm atât eu cât și elevii mei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*-Academia de inovare și schimbare prin educație- Platforme educaționale online. 
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ŞCOALA ON-LINE, NOI PERSPECTIVE ASUPRA EVALUARII 

 
ESMERALDA-LOREDANA VANCIA,  

COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU DEJ 
 
Ceea ce li s-a părut unora o etapă trecătoare a experienţei de profesor, respectiv derularea exclusiv 

on-line a cursurilor in perioada martie-iunie 2019, a devenit o relitate tristă a anului şcolar curent care, ca 
de obicei, ne-a prin pe nepregătite. În timp ce în alte ţări a existat o mobilizare generală din partea 
instituţiilor care gestionează actul educaţional (ministere ale educaţiei, departamente teritoriale sau 
regionale ale ministerelor, universităţi etc), a editurilor care distribuie carte şcolară sau cu conţinut 
educaţional (marile edituri franceze au pus gratuit la dispoziţia elevilor şi profesorilor un număr 
impresionant de publicaţii şi de parcursuri digitale), noi ne-am regăsit în toamnă tot în punctul de la care 
am plecat, adică pe cont propriu, cu sprijin zero de la cei care trebuiau în atâtea luni să reflecteze şi să ofere 
un minim de resurse pe care apoi fiecare să le poată personaliza.  

Fără indoială, aspectul pentru care suntem cel mai puţin pregătiţi este evaluarea la distanţă, atât din 
perspectiva lipsei unor instrumente eficiente şi relevante, cât şi din cea a siguranţei. Aspectele negative ale 
şcolii on-line au fost şi vor fi în continuare puse în evidenţă, de aceea mă voi opri în cele ce urmează în 
special asupra unor beneficii ale evaluărilor la distanţă prin mijloace informatice, deoarece dincolo de 
provocările semnificative ale plagiatului și trișării, există multe avantaje și chiar şi alte riscuri asociate 
evaluării bazate pe web. 

Dacă ar fi să mă raportez strict la discuţiile cu colegii mei cu privire la beneficiile evaluării on-line, 
din punctul de vedere al profesorului aş cita flexibilitatea, rapiditatea feedback-ului și dezvoltarea gândirii 
reflexive. Cât despre elevi, eu cred că apreciază în această evaluare feedback-ul semnificativ și rapid pe 
care îl poate oferi și varietatea tehnicilor de evaluare de care profesorul poate dispune. 

Un inventar al principalelor avantaje citate în literatura de specialitate despre acest subiect indică în 
principal: 

1. Diversitatea evaluărilor posibile și a abilităților evaluate  
2. Feedback-ul îmbunătățit.  
3. Motivația crescută a cursanților.  
4. Utilizarea unor evaluări mai autentice.  
5. Reutilizarea, deoarece evaluările produse pot fi păstrate, îmbunătățite, colectate și reutilizate.  
6. Flexibilitate și accesibilitate pentru elev și profesor.  
7. Familiarizarea cu diferitele tehnologii. 
8. Învățare progresivă. Chestionarele și simulările formative sau adaptative, dar şi unele instrumente 

alternative, cum ar fi portofoliile, oferă elevului posibilitatea de a-şi structura el însuşi construcția 
progresivă a abilităților, dar și de a-l face conştient de această construcţie, el devenind în consecinţă mult 
mai motivat.  

9. Învățarea prin evaluare. Distincția dintre învățare și evaluare este neclară. Activitățile de evaluare 
contribuie la învățare și monitorizarea învăţării contribuie la evaluare. 

În ceea ce priveşte dificultăţile legate de evaluarea on-line, putem aminti :  
1. Siguranța și fiabilitatea tehnică (securitatea accesului, protecția datelor private și posibilitățile de 

defecțiuni în timpul examinărilor). Aceste riscuri ar putea impune necesitatea creării unor planuri 
alternative.  

2. Interoperabilitatea.  
3. Costuri de dezvoltare.  
4. Instruirea utilizatorilor.  
5. Riscul multiplicării evaluărilor.  
6. Constrângeri organizatorice.  
 În proiectarea unei evaluări (atât « tradiţionale », cât şi on-line) este important să răspundem la câteva 

întrebări esenţiale, aceste răspunsui oferindu-ne şi soluţia cu privire la cel mai potrivit instrument de 
evaluare. Mai întâi, e vorba de a determina tipul de curs în care introducem evaluarea. De exemplu, în 
cadrul unui curs sincron, specialiştii recomandă testele de tip formativ şi nu le recomandă pe cele de tip 
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sumativ. In cazul unui curs sincron, teste formative realizate cu ajutorul Kahoot sau Socrative ar putea fi 
eficiente.  

În cazul în care evaluarea nu are loc în cadrul cursului sincron, din nou profesorul trebuie să răspundă 
la nişte întrebări importante: Mă interesează sau nu dacă elevii au răspuns la testul de evaluare? Vor avea 
acces la rezolvarea testului? Cine corectează (profesorul sau este test autocorectiv) ? Este nevoie de o limită 
de timp impusă pentru test sau de limite diferite în cazul unor elevi cu nevoi speciale ? În funcţie de aceste 
răspunsuri, putem alege diverse instrumente din cele pe care le avem la dispoziţie, o mare parte dintre ele 
fiind gratuite, chiar dacă cu limitări de funcţionalităţi. De exemplu, pentru o evaluare de tip formativ, 
Netquiz Web poate fi un instrument extrem de util, dând posibilitatea creării a 14 tipuri diferite de itemi 
(asociere, alegere multiplă, clasare, dictare, ordonare, text lacunar, adevărat/fals, răspuns scurt etc).  

La fel, formularele Google permit o evaluare atât de tip formativ, cât şi sumativ, oferind de asemenea 
posibilitatea stabilirii unei limite de timp şi a autocorectării. In ceea ce priveşte testele administrate cu 
ajutorul formularelor Google, aş enumera printre avantaje abilităţile digitale minime necessitate atât din 
partea elevilor, cât şi a cadrului didactic, corectarea extrem de rapidă, feed-back-ul imediat (dacă se optează 
pentru acesta), posibilitatea colectării datelor în foaia de calcul tabelar, interpretarea grafică a fiecărui item 
din test etc. Evident, nu putem pretinde că aceste formulare pot evalua cu acurateţe itemii semiobiectivi sau 
pe cei subiectivi, în cazul acestora este recomandată evaluarea de către profesor, notarea fiind făcută 
manual. Formularul devine în acest caz o modalitate de transmitere şi receptare a testului.  

Dintre aplicaţiile şi resursele digitale pe care le-am încercat şi utilizat pe parcursul lunilor de şcoală 
on-line la limba franeză, disciplina pe care o predau, aş recomanda AgoraQuiz, ExperQuiz, Framaforms, 
Learningapps, Quizizz, Quizlet, QuizzYourSelf, QCMcam şi, nu în cele din urmă, parcursurile digitale 
aferente unor metode de limbă franceză puse la dispoziţie de editurile Hachette FLE, Didier, CLE 
INTERNATIONAL sau Maison des Langues.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. VANTU ANA LUMINIȚA, 

LICEUL TEHNOLOGIC „TRANDAFIR COCÂRLĂ” CARANSEBEȘ 
 
Noile tehnologii ale informării şi comunicării cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns şi în 

învăţământ.  
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”. 

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”. 

Experţii remarcă, că „Informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea ce ar putea oferi 
alte tehnologii”.  

Utilizat în evaluare, calculatorul 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. 

În ultima parioadă metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, din ce in ce mai des în 
şcoala românească de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în 
evaluarea curentă şi la examene a crescut foarte mult. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 
extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

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.  

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.  
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 

trebuie să poată să 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; 
• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
• Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
• 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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• Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 
proces. 

Tehnologiile sunt destul de mature la ora actuală pentru a asigura toate aceste funcționalități. 
După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 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.  
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: 
1. Oprea Crenguţa, 2009 Strategii didactice interactive, EDP București 
2. www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cab

ac.doc 
3. http://www.ase.ro/biblioteca  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

EVALUAREA FORMATIVA IN INVAȚAREA ONLINE LA NIVEL LICEAL 
UTILIZAND MICROSOFT TEAMS  

 
PROF. OTILIA-MARIA VASIL,  

COLEGIUL NAȚIONAL “SIMION BARNUȚIU” 
 
O definitie a evaluării formative este comentariul care ofera elevilor informatii legate de munca 

acestora pe toată durata parcurgerii unei lecții. Aceste informații vor fi folosite de către elevi pentru a-și 
îmbunatati invățarea.  

Practica optima este "depistarea greșelilor și îndreptarea lor" în timpul orei.Cum procedez când orele 
se desfășoară online? 

O aplicație extrem de utilă în acest context este aplicația Polly, integrată în Microsoft Teams.  
O pot atașa ca filă nouă într-o clasă pe orice canal de comunicare, sau o pot folosi din zona de 

conversații: 

 
Ce pot să fac? Pot crea un poll în care elevii vor fi testați dacă daca au înțeles noțiunile predate votând 

răspunsul sau răspunsurile pe care le consideră corecte la o întrebare. Chestionarele pot avea una sau mai 
multe întrebări, se pot adresa întregii clase sau unui grup de elevi, putând seta pentru ele chiar o recurență, 
pot fi date în viitor sau fix in momentul cand au fost create. Pot seta momentul în care nu mai primesc 
răspunsuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tipuri de întrebări acceptă Polly? Intrebări cu răspunsuri multiple, cu răspuns deschis, cu răspuns 

de tip rating. Elevii pot vota o singură dată sau de mai multe ori, pot chiar adăuga răspunsuri noi. Profesorul 
setează dacă admite ca elevii să comenteze in timpul evaluării sau nu, dacă rezultatele se văd în timp real 
sau la final cand chestionarul va fi inchis, daca răspunsurile sunt anonime sau nu. 
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Cand se închide votul, profesorul prezintă varianta sau variantele corecte de răspuns, elevii putând să 

se autoevalueze, înțelegând ce nu a mers bine. În cazul unui rezultat satifăcător la nivelul clasei se vor 
depista deficiențele de înțelegere și vor fi corectate la timp. În cazul unui rezultat nesatisfăcător efortul 
comun va fi mai lung și mai de durată.  
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ONLINE SCHOOL 

 
VASILAȘ ELISABETA DIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA “MIRON COSTIN” BACAU  
 
 Here are some advantages of taking classes in the classroom compared to taking them online; such 

as being able to physically meet with the teacher, asking for feedback and seeing students’ reaction. 
 The traditional way of taking class, which is called the classroom environment, has become a lot 

easier to manage time because you are going to class every day. Students have more time to meet with their 
peers and teachers and more time for homework to be done in the classroom with the help of peers and your 
teacher. Many students learn best though the face to face interaction or the hands on approach that is 
provided by teachers and peers while attending classes in the classroom environment. Online classes might 
be effective for some students. However, many students learn by doing, seeing, and being able to interact 
with the teacher and their peers. 

 The social approach is based on the assumption that individuals learn to construct their knowledge 
and meanings through interaction with others. It holds that knowledge is not presented to the individuals, 
but emerges from active dialogue where people create their own learning paths and knowledge. According 
to the social approach, learners communicate their knowledge to others who provide feedback.  

 With online courses, schools have made tremendous impact on the instruction and student learning. 
Distance education opportunities have brought the classroom from the school settings to home, allowing 
students the privilege of pursuing grades without the inconvenience of actually traveling to school to take 
the course. Thousands of students are earning their grades with little or no traditional participation and no 
interaction with the teacher or their peers. Students who learn by hands on or best thought the face to face 
interaction lose all this when they take classes online since you can’t physical meet with your teacher or 
peers. Some students also lack the technological skills needed to take online classes. Some students have a 
hard time getting internet access and a computer since the cost of getting a computer is so expense. 

 Group assignments in the classroom environment have a more set schedule with more time for the 
project to do in classroom. This is a lot easier, because you can only physically meet with each other and 
be able to talk face to face with each other compared to trying to do the group assignment online, which 
could be challenging because of scheduling conflicts. In the classroom environment the teacher can see 
who is putting the effort in the group assignment and give the correct credit to the students who do the work 
and effort. Group Assignments in online classes are a lot hard to plan and takes a lot of more time to figure 
out when everyone can work on the project together or just to figure out on whom does what part. When 
you have to email each other or using another program to communicate to each other and figure out how to 
plan between everyone schedules. 

 In the traditional classroom environment, the individual assignments can sometimes be hard and you 
need help from the teacher. Assessment of student’s learning and student’s activities has been said that it 
takes up half of the teacher’s professional time in the classroom, which is one of the many job 
responsibilities of a teacher. 

 Taking tests in the classroom environment sometimes become a little overwhelming but it’s also the 
best way to take the test since you have the ability to ask the teacher questions about the test and be able to 
physical meet with other students and the teacher. Many teachers let the students in the classroom review 
the day before the test in class and also before taking the class to allow the students the best grade they can 
get from studying. Online classes some teachers don’t require a test in their classes since it’s online and the 
teacher knows the students will use their books. Instead they have them do more papers or homework 
assignments which shows the teacher they are doing their work. Online classes let students take 
responsibility for their own leaning more than traditional instructional approaches but some students have 
a hard time learning if they are not being pushed to study for the tests and do the homework. 

 There are more advantages of taking classes in the classroom compared to taking them online; such 
as being able to physically meet with the teacher, asking for feedback and seeing their reaction. 
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INSTRUMENTE ONLINE 

 
VASILCOIU SIMONA NICOLETA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,ILIE MURGULESCU,, VELA 
 
 Drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare prin platformele și 

aplicațiile disponibile online, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 După experiența actuală înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod 
adecvat. 

 Învățarea și evaluarea poate oferi elevilor o serie de opțiuni prin utilizarea media. 
 Se caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare. 
 Google Classroom: aici se discută cu elevii; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 

fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback pe baza celor mai frecvente comentarii 
pe care le oferiți elevilor etc. 

 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. 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii construiesc ei înșiși itemi de teste. 
 Wordwall – are 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: 
*www.noi-orizonturi.ro 
*https://edict.ro/instrumente - online - pentru – evaluarea-elevilor 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE UTILIZARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
VASILE ALINA 

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” BUZAU 
 
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 care pot fi utilizate în evaluarea elevilor: Quizizz, Wordwall, Quizlet, 
LearningApps. 

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 se alege să se 
importe întrebările sau se pot crea întrebările. Pentru aceasta se selectează „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. 
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 
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 ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE-

EDIŢIA 2020 
 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: VASILE AURELIA  
 
Şcoala online a fost şi este cu siguranță o perioadă dificilă și provocatoare pentru toată lumea, care a 

trebuit să găsească pe loc soluții la probleme pe care nu le aveam înainte. Au fost mulți profesori care au 
făcut eforturi fantastice să nu piardă legătura cu preşolarii, să-i țină conectați la viața școlară, iar mulți 
părinți s-au trezit cu copiii acasă, fiind nevoiți să lucreze și ei de acolo, să împartă camerele, telefoanele, 
laptopurile, timpul și răbdarea. 

Tehnologia nu e magie, nu se rezolvă nimic fără profesori, dar trebuie să se muncească mai mult la 
început.  

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. „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). 

Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere, trebuie să ne modificăm modul în 
care gândim prezentul şi viitorul educaţiei. Nu ne mai putem permite o unitate şcolară “muzeu”, orientată 
spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem nevoie de o şcoală ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, 
punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare. E bine ca profesorul să modeleze tipul de 
personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, 
creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive 
şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.  

Un învăţământ modern permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, 
îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, 
profesorul devine un coparticipant alături de preşcolari şi de părinţi. 

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. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.În lucrul cu preşcolarii am utilizat pentru predare-evaluare 
sincron, Google Classroom, (aici puteți discuta cu preşcolarii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot 
fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui copil); iar pentru predare-evaluare asincron şi 
mixt am folosit Facebook messenger, unde am putut transmite mesaje video, audio, am încărcat diverse 
materiale filmuleţe. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite şi se poate aplica individual sau pe grupe 
de preşcolari. Principalul avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-copil- 
părinte, în cadrul căruia profesorul îşi poate da seama nu doar „ce ştie” copilul, ci şi cum gândeşte el, cum 
se exprimă, cum face faţă unor situaţii problematice diferite. 

Evaluarea se face cu ajutorul calculatorului pentru are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea 
ce ar putea oferi alte tehnologii şi permiţând adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui copil, la ritmul 
de muncă, la aptitudinile intelectuale şi la nivelul său de cunoştinţe.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. 

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 online.  
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În desfăşurarea evaluării am utilizat: evaluarea formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, 
organizând verificări sistematice ale tuturor copiilor şi evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la 
sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. Evaluarea formativă ( continuă) presupune verificarea 
rezultatelor pe parcursul didactic, realizată pe segmente mai mici de unitaţi de învăţare. Acest tip de 
evaluare are o importanţă deosebită deoarece permite evaluarea performanţelor tuturor copiilor privind 
conţinutul esenţial al cunoştinţelor parcurse în secvenţa respectivă. 

 Jocul, convorbirea, povestirea, activitatea practică deţin ponderea cea mai mare în diversitatea de 
forme şi metode utilizate de educatoare. Analiza lucrărilor efectuate de copii în cadrul activităţilor practice, 
artistico- plastice se constituie, astfel, în metode de evaluare continuă şi la îndemâna tuturor educatoarelor.  

La grupa mare, am folosit în cadrul activităţilor matematice, în educarea limbajului, în cunoaşterea 
mediului, în educaţia pentru societate, fişe, desene secţionate (reconstituire), siluete pentru teatru de masă, 
acestea fiind modalităţi eficiente, utile şi în acelaşi timp interesante şi atractive pentru preşcolari. Din 
verificarea fişelor, a înregistrărilor audio-video, a lucrări practice şi a celorlalte materiale am putut evalua 
volumul de cunoştinţe reţinut de copii. 

 În urma acestora, am făcut un plan ameliorativ pentru recuperarea cunoştiţelor şi deprinderilor 
neinvăţate, urmărind ca mai apoi să-l respect. Găsirea echilibrului potrivit între tehnologie și pedagogie nu 
este un lucru ușor, deşi internetul e plin de tutoriale de utilizare a aplicațiilor. Evaluarea formativă devine 
cea mai importantă în condițiile învățării online, pentru că ajută la păstrarea unei relații constante cu 
preşcolarii. 
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EVALUAREA DIDACTICA- MODALITATE DE EFICIENTIZARE A 

PROCESULUI DE INVATAMANT 
 

PROF. INVAȚAMANT PRIMAR VASILE LILIANA CARMEN 
LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE” TIMIȘOARA 

 
Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 

domenii. Cuvântul “a evalua” conduce spre multe alte cuvinte cu un sens 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 modelării 
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 
d) 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. 
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 (chiar dacă nu le 
conştientizează în permanenţă), iar învăţătorul îşi va schimba strategia de planificare, de programare, de 
organizare, de coordonare a predării. 

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. 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. 
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; 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 
acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună comparare a rezultatelor. Metoda de evaluare scrisă este 
utilizată sub diferite forme, cum ar fi: a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); b) activitatea de muncă 
independentă în clasă; c) lucrarea de control (anunţată); d) tema pentru acasă; e) testul. 
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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: 

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. 
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 scurtă 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 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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. VASILE SOFICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU 

 
 Lecțiile online reprezintă o adevărată provocare pentru mare parte a cadrelor didcatice, familiarizate 

cu desfășurarea activității în sala de clasă, într-un climat familiar, alături de elevi. Contextul pandemic a 
schimbat cursul firesc al lucrurilor și ne-a lansat în învățarea online, singura cale de a continua procesul 
instructiv-educativ, de a-i ajuta pe elevi, în special pe cei din clasele terminale să se pregătească pentru 
examenele importante din viața lor. 

 Treptat-treptat a început un drum anevoios: de la trimiterea fișelor de lucru, a temelor pe WhatsApp 
la întâlnirile pe Zoom, la lucrul pe platforma G suite for Education și exemplele pot continua. În prezent, 
elevii și profesorii, deopotrivă, beneficiază de acces gratuit la platforme și aplicații moderne. 

 În acest context, triada predare-învățare-evaluare trebuie să-și păstreze nealterate funcțiile, rolurile 
pe care le îndeplinește în formarea profilulul absolventului de ciclu primar, gimnazial, liceal. 

 Pot afirma, că a venit momentul utilizării la clasele virtuale a metodelor și tehnicilor de evaluare a 
conținuturilor învățării. Voi pleda pentru metodele complementare /moderne de evaluare, fără a mă 
îndepărta de cele tradiționale, mai greu de aplicat, de verificat în condițiile date. 

 Metodele 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 ca finalitate măsurarea unor competențe ce țin de domeniul afectiv, neputând fi 
cuantificabile prin metode tradiționale de evaluare. Am selectat câteva dintre acestea, însoțindu-le de o 
scurtă descriere: 

 • Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor – constă în investigarea 
sistematică, pe baza unui plan dinainte stabilit şi cu ajutorul unor instrumente adecvate, a acțiunilor şi 
interacțiunilor, a evenimentelor, a relațiilor şi a proceselor dintr-un câmp social dat, iar modalitățile de 
realizare sunt reprezentate de: fişa de evaluare, lista de control/verificare și scara de clasificare. 

• Proiectul – presupune parcurgerea a două etape: colectarea datelor și realizarea produsului, ținându-
se cont de parcurgerea următorilor pași: stabilirea domeniului de interes, stabilirea premiselor inițiale – 
cadrul conceptual, metodologic, datele generale ale anchetei/investigaţiei, identificarea şi selectarea 
resurselor materiale și precizarea elementelor de conținut ale proiectului. 

Elevul trebuie să cunoască elementele de conținut ale proiectului (pagina de titlu, cuprinsul, 
introducerea, dezvoltarea elementelor de conţinut, concluziile, bibliografia și anexele), dar și criteriile de 
evaluare ale acestuia, unde vor fi punctate calitatea proiectului și calitatea activitatea elevului. 

• Portofoliul- prin intermediul acestei metode, elevii percep evaluarea ca un factor extern; 
portofoliul este rezultatul muncii elevului, o modalitate de prezentare a evoluției lui de care devine astfel 
conştient atât de el, cât și de ceilalți factori implicați în educație. Include rezultatele relevante prin celelalte 
metode și tehnici de evaluare (probe orale, scrise, practice, proiect, autoevaluare etc.), precum și sarcini 
specifice fiecărei discipline. atât de el, cât și de ceilalți factori implicați în educație. 

Scopul porfololiului este confirmarea faptului că ceea ce este cuprins în competențele 
învățării reprezintă şi ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili să facă. 
Etape premergătoare reprezintă, în general, stabilirea conţinutului portofoliului, a competenţelor 

acestora și a atitudinilor pe care le vor dezvolta elevii în realizarea portofoliului. 
În crearea portofoliului este bine să se identifice răspnsurile la următoarele întrebări: 
1. De ce este portofoliul creat? 
2. Cui îi este destinat? 
3. Ce va cuprinde? 
4. Ce competențe voi fi evaluate? 
5. Cum vor fi gestionate timpul și materialele? 
6. Când și cum vor fi prezentate? 
7. Cum va fi folosit în evaluare? 
 Nu aș putea încheia fără să amintesc câteva concluzii privind avantajele evaluării din perspectivă 

modernă. Ca prim avantaj aș menționa dezvoltarea creativității, un indicator real în formarea unor capacități 
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de cunoaștere, ce permit găsirea unor soluții prin efort propriu de gândire. Acesta este secondat de 
implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor, de dezvoltarea competențelor de comunicare, a gândirii 
critice, a motivației pentru învățare şi formarea unui stil de învăţare eficient, de cultivare a respectului față 
de ceilalți etc. 

 Menționez că proiectele, portofoliile pot fi prezentate cu succes de elevi, utilizând tehnologia, 
mărturie fiind exemplele oferite de elevii de gimnaziu, care au dovedit că produsele lor sunt de calitate, iar 
creativitatea manifestată este uluitoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
* Cursul CRED -„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”  
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 METODE. TEHNICI. STRATEGII 

 

 PROF. VASILESCU RODICA LENUȚA 

 LICEUL TEHNOLOGIC,, NICOLAE TITULESCU,, MEDGIDIA 
 

 Demersul de proiectare didactică prin care profesorul va măsura eficienţa întregului proces 

instructiv-educativ îl constituie evaluarea. Aceasta urmăreşte măsura în care elevii au atins rezultatele 

învăţării şi şi-au format competenţele stabilite în Standardele de Pregătire Profesională.De aceea testarea 

are un rol foarte important pentru a descoperi la ce nivel de pregătire se află elevii. 

Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre 

factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Din acest motiv, se impune atât 

asigurarea coerenţei, caracterului realist şi motivant, rigorii, corectitudinii şi eficienţei procesului de 

predare-învățare-evaluare, cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în 

cadrul fiecărei calificări.  

Conceperea unui instrument de evaluare impune analiza elementelor care vor fi acceptate ca probe 

şi modul în care vor fi măsurate sau estimate acestea. În mod ideal, schema de evaluare, care include 

modele de întrebări şi de soluţii la probleme, ar trebui pregătită în acelaşi timp cu instrumentul de 

evaluare, asigurându-se astfel complementaritatea lor, precum şi certificarea capacităţii elevilor de a 

completa întrebările/a realiza sarcinile impuse în timpul alocat.De aceea noua tehnologie, platformele 

educaționale, metodele și tehnicile de predare on-line ne permit acest lucru.Putem să vizionăm filme 

documentare, realiza fișe de lucru, teste, aplicații practice, folosind noua tehnologie.Elevii pot primi 

punctajul în timp util. 

 

Bibliografie 

1.  I, Moraru, C. Călinescu, Cultură de specialitate –instruire practică Editura Sigma -2003 

2. G Lichiardopol şi alţii- Manual pentru pregătire practică în domeniul industriei usoare—Editura 

Aramis-2004 

3. Romita Lupascu Tiglea, Felicia Iliesu – Indusrie usoara si pielarie, manual pentru clasa a IX-a, 

editura Niculescu; 

4. Romita Lupascu Tiglea, Felicia Iliesu – Indusrie usoara si pielarie, manual pentru clasa a X-a, 

editura Niculescu.  
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UTILIZARE UNOR METODE NOVATOARE ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

APLICATE ON-LINE 
 

PROF. VASILESCU RODICA LENUȚA 
 

1. METODA CIORCHINELUI 

Se scrie pe mijlocul tablei, pe o coală sau pe caiet un cuvânt sau o propoziţie-nucleu; 

Legaţi ideile sau sintagmele care vă vin în minte de cuvântul sau propoziţia-nucleu iniţială prin 

trasarea unor linii; 

Scrieţi toate ideile care vă vin în minte în legătură cu problema propusă până la epuizarea timpului 

alocat. 

2. CVINTETUL 

Primul vers reprezintă titlul care este de obicei un singur cuvânt şi este substantiv; 

Al doilea vers este format din două cuvinte-adjective; 

Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni-verbe, de obicei la gerunziu; 

Al patrulea vers este format din patru cuvinte şi exprimă sentimentele elevului faţă de problema în 

cauză; 

Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt sinonim cu titlul. 

3. JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE  

• Se citeşte un text; 

• Fiecare elev alege din text un pasaj care l-a impresionat; 

• Pagina de caiet este împărţită în două coloane, în stânga notându-se pasajele alese, iar în dreapta 

reprezentându-le prin desen.  

4. METODA PE STAŢIUNI  

• Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi; 

• Se stabilesc 3 staţiuni şi o staţiune de rezervă; 

• Fiecare staţiune primeşte o fişă de documentare, o fişă de lucru şi o fişă de autoevaluare; 

• După ce elevii din staţiunea numărul 1 au rezolvat fişa de lucru, merg în locul celor de la staţiunea 

numărul 2 şi apoi la staţiunea numărul 3; 

• Acţiunea se repetă până când fiecare dintre elevii celor trei staţiuni au rezolvat cele trei fişe de lucru; 

• În cazul în care elevii unei staţiuni nu reuşesc să rezolve în timp util fişa de lucru, intră staţiunea de 

rezervă; 

• La sfârşit, liderul fiecărei staţiuni prezintă rezolvarea fişelor de lucru. 

• 5. TURUL GALERIEI -Fiecare echipă trebuie să-şi expună lucrarea; 

• Membrii fiecărei echipe vin pe rând şi lipesc o bulină pe lucrarea care le-a plăcut mai mult; 

• La sfârşit, se numără bulinele şi lucrarea cu cele mai multe buline este cea câştigătoare.  
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EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR VASILIEV ANCA-RALUCA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 „M. VITEAZUL” CONSTANȚA 
 
Predarea și evaluarea online a elevilor au fost introduse în cadrul învățământului românesc odată cu 

apaiția pandemiei determinată de virusul Sars-Cov-2. 
Astfel, noi, cadrele didactice din învățământul preuniversitar am proiectat activitățile suport pentru 

învățarea în mediul online și au aplicat instrumente de evaluare aplicabile online, din perspectiva 
principiilor de proiectare didactică. Am utilizat resurse educaționale deschise, aplicații online, am creat și 
susținut sesiuni de învățare pe platforme educaționale. Am organizat și desfășurarat activități didactice, 
curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și online. Am realizat și aplicat instrumente de 
evaluare a activității online, valorizând rezultatele evaluării și oferind feedback fiecărui elev. 

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 noastră este să ne îndepărtăm de noțiunea de evaluare ca document word, adică 
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. 
Experiența mea de cadru didactic 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. Școala la care predau, a ales ca platformă Google 
Classroom. Aici am putut discuta cu elevii utilizând Meet video chat 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. 

Această platformă oferă, pe lângă aceste sesiuni video și alte facilități: 
- 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. 

Am mai aplicat la clasă Kahoot, aplicație prin intermediul careiaelevii devin „profesori”, construind 
ei înșiși itemi de teste și Wordwall. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. În contextul predării-
învățării-evaluării 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 
 

LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI 
PROF. INV. PRIMAR, VASILINIUC PANSELA 

 
 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. 
 Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare on-line și pentru 

schimb de informații permit interacționarea facilă elev-profesor. 
 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, conversația, chestionarea orală, interviul); - scrisă (lucrări scrise curente/la sfârșit de 
semestru, referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc. 

Potofoliul se prezintă ca 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. Acest instrument reprezintă o colecţie din produse ale activităţii elevului, selectate de el însuşi, 
structurate şi semnificate în mod corespunzător. Portofoliul 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. Acesta permite investigarea produselor elevilor, care de obicei rămân 
neimplicate în actul evaluativ, reprezentând un stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi. 
Portofoliul se poate încadra într-o evaluare sumativă, furnizând nu doar o informaţie punctuală, într-un 
anumit moment al achiziţiilor elevului, ci chiar o informaţie privind evoluţia şi progresele înregistrate de 
acesta în timp, alături de informaţii importante despre preocupările sale. 

Portofoliul este un produs complex, format din elemente diferite, ca forme de transmitere a 
informaţiei şi a mesajului: fişe de informare şi 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 şi interesul faţă de domeniul abordat. 

Structura şi componenţa unui portofoliu se subordonează scopului pentru care a fost proiectat 
portofoliul şi nu invers, scopul şi criteriile de evaluare se deduc dintr-un portofoliu deja întocmit. Structura, 
elementele componente obligatorii şi criteriile de evaluare sunt stabilite de profesor, având ca bază de 
pornire preocupările elevilor. Alegerea elementelor de portofoliu obligatorii se subordonează obiectivelor 
de referinţă prevăzute în programa modulului respectiv şi obiectivelor de referinţă, suplimentare stabilite 
de profesor. La momentul potrivit, profesorul va prezenta elevilor un model al unui portofoliu, compatibil 
cu vârsta acestora, conţinând elemente asemănătoare cu cele propuse ca temă, criterii de apreciere formulate 
clar şi caracteristica valorică a diferitor elemente. 

Portofoliul este relevant pentru creativitatea elevilor, iar profesorul trebuie să demonstreze 
flexibilitate apreciind elementele suplimentate introduse în structura sa. La recomandarea profesorului sau 
la alegerea elevului, pot deveni componente ale portofoliului, elemente care au fost evaluate anterior. Se 
evidenţiază astfel, capacitatea elevului de realiza o lucrare unitară, de a se racorda temei abordate. 

Pentru a avea succes în demersul de utilizare a portofoliului, trebuie stabilită o tematică care să-l 
conducă pe elev la surse de informaţii diferite de cele utilizate la şcoală, precum şi la forme de comunicare 
mai complexe. Tematica şi sursele de informare recomandate trebuie să sensibilizeze elevul şi să stimuleze 
interesul său pentru domeniul abordat. Portofoliul nu-şi atinge scopul, dacă tematica are un grad accentuat 
de generalitate, iar elevul este înlocuit de familie pentru realizarea activităţilor. 

Există mai multe niveluri de analiză a portofoliului: 
- fiecare element în parte, utilizând metodele obişnuite de evaluare; 
- nivelul de competenţă al elevului, prin raportarea produselor realizate la scopul propus; 
- progresul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului. 
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Portofoliul este un instrument euristic, putându-se evidenţia următoarelor capacităţi: 
- capacitatea de a observa şi de a manevra informaţia; 
- capacitatea de a raţiona şi de a utiliza cunoştinţe; 
- capacitatea de a observa şi 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 raţiona şi de a utiliza proceduri simple; 
- capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul; 
- capacitatea de a sintetiza şi de a realiza un produs. 
Portofoliul preia, prin unele elemente ale sale, funcţiuni ale altor instrumente evaluative care se 

„topesc” în ansamblul acestei metode. Această caracteristică va converi portofoliului o evidentă valoare 
instructivă, dar şi formativă. Pentru clasele primare, portofoliul nu constituie un instrument propriu zis de 
evaluare. Acesta se poate constitui într-un element de motivare şi de deschidere a apetitului de colectare a 
unor elemente relevante pentru cunoaşterea şi amplificarea experienţei (artistice, ştiinţifice, tehnice etc.) 
elevului ce se cere a fi întărită. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, 2001, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
*Adrian Stoica (coord.), Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori. 2001, Ed. 

ProGnosis, Bucureşti 
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METODE ȘI TEHNICI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE - EVALUARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR VASIU NATALIA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMOS 

 
Procesul de învăţământ reprezintă “educaţia instituţionalizată privită în desfăşurarea ei” cu un 

caracter bilateral, deoarece, în esenţă, implică doi actori fundamentali: profesorul și elevul. 
Procesul de învăţământ este un proces interactiv și informativ ce se constituie într-un act specific de 

cunoaştere bazat pe un tip deosebit de comunicare, un proces cibernetic, cu autoreglare prin evaluare. 
Evaluarea analizează, cuantifică, ierarhizează, apreciază diversele părţi ale sistemului: evaluarea intrărilor; 
evaluarea structurilor şi procesului; evaluarea ieşirilor.  

Integrarea mediului și a persoanelor în activităţile de predare – învăţare - evaluare online implică: 
folosirea de echipamente, computere, telefoane, televiziunea, dispozitivele digitale sau analogice de 
înregistrare, camerele de filmat etc.; integrarea unor resurse specific tehnologiei informaţiei şi comunicării 
în strategiile tradiţionale de învăţare; adaptarea metodologiei de predare-evaluare în funcţie de noile 
tehnologii şi resurse multimedia; misiunea cadrului didactic de facilitator al învăţării; proiectarea 
demersului didactic în baza unei noi paradigme a învăţării. Resursele software utile în procesul instructiv-
educativ sunt programe sau lecţii în format electronic ce au o serie de avantaje permițând celui care învaţă 
următoarele: să acceseze diverse surse informaţionale; să proceseze informaţii; să construiască pe aceste 
baze cunoştinţe noi; să dobândească competenţe/capacităţi prin demonstraţii, exemple, explicaţii, exersări, 
simulări etc. Cadrele didactice şi formabilii utilizează o serie de aplicaţii online, care facilitează activităţile 
de predare-învăţare-evaluare: Platforma eTwinning, Google Docs, Google Groups, Teachertube, Moodle 
ș.a. 

În funcţie de abilităţile şi nevoile cursanţilor şi de posibilităţile instituţiei de învăţământ, pot fi 
utilizate mai multe tipuri de instruire care utilizează mediul virtual: 

1. Învăţarea individuală - oferă posibilitatea învăţării în propriul ritm iar materialele didactice utilizate 
sunt oferite online;  

2. Învăţarea individuală asistată, presupune sprijinul unui îndrumător sau tutore și utilizarea de 
materiale de învăţare furnizate online şi mijloace electronice între cursant şi profesor ( e-mail, conferinţe 
Web). 

3. Învăţarea în clasa virtuală se poate desfăşura fie sincron, fie asincron. Elevul din clasa virtuală 
beneficiază atât de îndrumarea unui tutore, cât şi de materiale de studiu online, pe care le partajează cu 
ceilalţi colegi. O clasă virtuală permite participarea în timp real la lecţii şi discuţii. În clasa virtuală există 
activităţi de învăţare individuală sau în grup, discuţii; teste; teme pentru acasă; cursuri complete organizate 
pe module; forumuri (conferinţe asincrone) şi sesiuni de chat. Tutorele planifică activitatea clasei de elevi, 
propune spre dezbatere în conferinţe asincrone anumite subiecte, analizează şi comentează rezolvarea 
temelor postate online şi identifică pentru fiecare cursant, problemele care au apărut în activitatea sa. 

 4.Învăţarea combinată (blended learning) denumită şi învăţare mixtă presupune combinarea 
activităţilor şi resurselor pentru realizarea instruirii: unele tradiţionale sau clasice şi altele virtuale sau 
online. Profesorul realizează introducerea într-o unitate de învăţare în mod tradiţional, face to face, după 
care, solicită cursanţilor să utilizeze materiale de învăţare disponibile online. Se poate realiza prin utilizarea 
în procesul didactic a următoarelor instrumente Web: 

• E-mailul -face conexiunea intre doua sau mai multe persoane care au o adresa de e-mail.  
• Forumuri de discutii -ofera posibilitatea de interactionare, discutii si schimb de experienta cu ceilalti 

utilizatori. 
• Chat-ul-ofera posibilitatea de a discuta cu oricine se afla conectat la retea in acelasi timp, si care 

foloseste acelasi program.  
• Video conferinte – pentru comunicarea prin intermediul camerei web la distanta. 
• Wiki-uri, adică colectii de pagini Web proiectat pentru a permite oricui accesul liber pentru a adauga 

sau schimba continutul, utilizand un limbaj de marcare simplificat. 
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• 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.  

• 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).  
• Servicii pentru partajarea continutului grafic (photo sharing).  
• Servicii pentru partajarea continutului audio/video (video sharing).  
• Servicii pentru partajarea prezentarilor. 
• Platforme. 
În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-pregătire, 

care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea de tip online, 
la e-pregătirea elevilor care trebuie să dețină abilitățile de utilizare a computerului și a accesării 
internetului și abilități pentru utilizarea resurselor online și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să 
demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru 
manipularea hardware-ului și a software-ului ș.a..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. ANGHEL, T. (2009). Instrumente şi resurse web pentru profesori. Bucureşti: Editura 
All. BALANSKAT, A., BLAMIRE, R., KEFALA, S. (2006). 
2. BOCOŞ, M. (2013). Instruire interactivă. Iaşi: Polirom. 
3. CERGHIT, I. (1988). Mijloace de învăţământ şi strategii didactice. În: Cerghit Ioan, Vlăsceanu 

Lazăr (coord.), Curs de pedagogie, Tipografia Universităţii, Bucureşti. 
4. VELEA, S. (2009). Noile tehnologii în educaţie – între slogan şi impact autentic în activitatea de 

predare-învăţare. În: Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare. CNIV 2009. Bucureşti: Editura 
Universităţii din Bucureşti. 

5. https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/strategii-de-crestere-a-atractivitatii-invatarii-in-
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STRATEGII DIDACTICE DE TIP EVALUATIV STIMULATIV 

 
PROF: VASLUIANU BOGDAN 
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 SLOBOZIA, JUDEȚ IALOMIȚA 
VASLUIANU SORINA-ELENA 

LICEUL PEDAGOGIC “MATEI BASARAB”,  
SLOBOZIA, JUDEȚ IALOMIȚA 

 
Interesul pentru abordarea temei este determinat de importanţa pe care evaluarea o reprezintă în 

cadrul sistemului de învăţământ în general şi a procesului didactic în special. Standardele ocupaţionale 
pentru profesia de învăţător cuprind competenţe care vizează evaluarea rezultatelor elevilor, proces care 
trebuie abordat din perspectiva unităţii şi interdependenţei cu celelalte componente.  

În teoria şi practica educaţiei şi instruirii, conceptul de evaluare a suferit de-a lungul timpului 
modificări semnificative: de la simpla verificare a cunoştinţelor asimilate de către elev şi notarea lor de 
către cadrul didactic la extinderea acţiunilor evaluative asupra proceselor de instruire, calităţii 
curriculumului şcolar, pregătirea personalului didactic, până la elaborarea unui „ model de evaluare 
managerial”. 

Într-un sistem educaţional aflat în schimbare, evaluarea capătă o miză ale cărei costuri şi ale cărei 
impact au devenit din ce în ce mai vizibile şi mai importante o dată cu luarea deciziilor de politică 
educaţională specifice reformei sale, în desfăşurare în ultimii ani. 

Evaluarea constă într-o măsurare sau apreciere, cu ajutorul criteriilor, a atingerii obiectivelor sau a 
gradului de proximitate a unui rezultat şcolar în raport cu o normă. Evaluarea în sine este o activitate cu 
caracter continuu, care măsoară, apreciază şi generează decizia, în urma căreia se stabileşte etapa de 
proiectare, cu alte obiective, ce vor constitui criterii de evaluare prin măsurare, apreciere, care vor conduce 
la alte decizii, într-un flux continuu, cu interferări ale celor trei forme de evaluare : iniţială, continuă, finală 
(sumativă). 

Evaluarea ca proces intrinsec sistemului de învăţământ trebuie concepută nu numai ca un control al 
cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare ce presupune o strategie 
aparte. 

La nivelul procesului de învăţământ interesează nu numai desfăşurarea evaluării didactice, ci şi 
formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de autoevaluare. Apare astfel necesitatea accentuării 
preocupărilor care urmăresc dezvoltarea capacităţilor elevilor de autoevaluare, în condiţiile desfăşurării 
unui dialog deschis între educator şi elev. Aceste noi preocupări au ca scop dezvoltarea unei învăţări 
creative, menite să formeze oameni inovatori, conştienţi de propriile capacităţi, îndrumaţi de un educator, 
care este la rândul lui un autoformator. 

O dată cu evoluţia societăţii şi modernizarea învăţământului, paradigma educaţională îşi transferă 
accentul de pe transmiterea cunoştinţelor spre învăţarea activă, creativă, iar demersurile pedagogice nu mai 
fac o distincţie netă între evaluare şi învăţare. Învăţătorul foloseşte strategii de evaluare care motivează şi 
stimulează elevii în învăţare, îi ajută să se cunoască, să se autoevalueze, încurajând progresul fiecărui elev 
. Strategiile didactice folosesc evaluarea ca mijloc de apreciere a cunoştinţelor elevilor şi totodată, ca o 
extensie a învăţării. Evaluarea tradiţională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu evaluarea alternativă, 
dialogată și, mai nou, cu evaluarea on-line. 

Numeroasele aplicații existente permit crearea cu ușurință de către profesor a unor teste prin care 
poate evalua diverse conținuturi sau prin care poate sistematiza cunoștințele discutate la ora de curs: 
Quizlet, Google Forms, Quizizz, Kahoots. Astfel, profesorul măsoară succesul, eficacitatea și eficiența 
procesului de învățare. Procesul de învățare va avea success atunci când elevul aplică practice ceea ce a 
învățat. Testarea on-line permite cu ușurință ca profesorul să observe în ce măsură informațiile au fost 
assimilate. 
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INSTRUIREA LA DISTANȚA - E-LEARNING 

 
VĂTĂU ROXANA MARIA 

COLEGIUL GHEORGHE TĂTĂRESCU ROVINARI 
 
 În sens larg, e-Learning reprezintă totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează mijloacele 

tehnologiei informației și a comunicațiilor. termenul a fost preluat din literatura anglo-saxonă și extins la 
sensul de învățare prin mijloace electronice. calculatorul și mijloacele multimedia sunt folosite ca suport în 
activitatea didactică (predare-învățare-evaluare) sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini 
individuale sau în grup). 

 În sens restrâns, e-Learning este un tip de educație la distanță, concepută ca și o experiență bine 
planificată, organizată de o instituție care furnizează materiale într-o ordine secvențială și logică, pentru a 
fi asimilate de către elevi în manieră și ritm propriu. Medierea se realizează ptin tehnologia informației și 
a comunicațiilor, în special prin Internet. Acesta constituie mediul de distribuție a materialelor, dar și 
modalitatea, suportul pentru comunicarea dintre cei implicați.  

 Învăţarea cu ajutorul calculatorului este o provocare în sistemul educațional de orice nivel: gimnazial, 
liceal, universitar şi postuniversitar. Astăzi noţiunea de e-Learning (engl. electronic learning) este folosită 
mereu în contextul aplicării metodelor moderne de instruire. Învăţarea cu ajutorul calculatorului a cunoscut 
în prezent o dezvoltare rapidă datorită extinderii spectaculoase a posibilităţilor hardware, pe de o parte, şi 
a aplicării tehnologiilor de programare web, care au permis crearea unor interfeţe favorabile, pe de altă 
parte, precum şi a posibilităţilor oferite de domenii noi, cum ar fi Intranetul, Internetul, inteligenţa artificială 
etc. Educația eLearning are la bază o clasă virtuală, un instructor care planifică activitatea grupului din 
clasa virtuală, iar materialul educaţional este accesibil pe Internet pe un site specializat, unde utilizatorul se 
poate înscrie cu datele personale de identificare. Accesul ulterior se face pe baza unui nume de utilizator şi 
parolă. Fiecare platformă e-learning are o ofertă de cursuri, specializări şi domenii.  

 E-learning include următoarele componente educaţionale: conţinut, metodică, interacţiune, suport şi 
evaluare. Acest învăţământ online este adaptat continuu, punându-se accentul atât pe a învăţa şi a asimila, 
cât şi pe a aplica, îndeosebi în cadrul disciplinelor a căror conţinut teoretic este în strânsă interdependenţă 
cu conţinutul unor culegeri de exerciţii şi probleme sau cu anumite experimente ce pot fi modelate. 

 Există trei modele acceptate în e-Learning, după cum au fost clasificate de European Corporate e-
Learning: 

- e-Learning independent : modelul prin care utilizatorul individual descarcă materialul de curs de pe 
Internet sau îl utilizează direct de pe CD, parcurgându-l de unul singur. Acesta prezintă avantajul unei 
cantităţi de informaţie foarte mare, care poate fi accesată într-un timp scurt, însă este foarte rigid în ceea ce 
priveşte comunicarea cu profesorul;  

- e-Learning asincron: permite doar unui singur utilizator să transmită informaţie la un moment dat. 
Un astfel de exemplu este acela în care profesorul poate să furnizeze informaţia elevilor sau studenţilor, dar 
ei nu pot interacţiona în timp ce primesc informaţia. Avantajul major în acest caz este acela că utilizatorul 
îşi păstrează facilitatea de a lucra în propriul său ritm, putând însă obţine şi răspunsuri la cererile sale într-
un interval de timp acceptabil; 

 - e-Learning sincron: permite schimbul de informaţie cu orice alt utilizator în orice moment. Un 
exemplu este acela în care profesorul şi elevii transferă informaţii în timpul desfăşurării cursului în regim 
de timp real. Acesta este cel mai performant mod în ceea ce priveşte gradul de facilitare a comunicării, 
capacităţile audio-video integrate creând o “sală de curs virtuală”.  

 Odată ce accesul la un calculator este rezolvat, cel ce doreşte să studieze online trebuie să fie obişnuit 
cu căutarea pe Internet, expedierea şi primirea mesajelor prin e-mail, procesarea textelor etc. Scrisul este 
metoda principală de comunicare în clasele online. În scris se exprimă păreri, se pot adresa întrebări 
colegilor din clasa virtuală sau profesorului atunci când utilizatorul are nevoie de ajutor. Limbajul corpului 
nu poate fi văzut de către colegi, decât doar dacă este suplimentar folosită şi o cameră web. Ca şi în cadrul 
învăţământului tradiţional, utilizatorul trebuie să-şi rezerve timp suficient pentru studiu. În timp ce cursurile 
online oferă maximum de flexibilitate, ele totodată necesită perseverenţă şi voinţă de a lucra independent 
din partea elevului sau studentului. Aşadar, e-Learning-ul se adresează tuturor celor ce doresc să înveţe, 
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indiferent de vârstă sau pregătire, deci atât elevilor şi studenţilor, cât şi dascălilor lor, fiind o variantă 
modernă a instruirii continue într-o societate informatizată.  

 Rolul profesorului este totuși complex. El asigură managementul clasei virtuale, planifică activitatea 
grupului, supune dezbaterii aspecte ale lecţiei în forumuri de discuţii, furnizează resurse informaţionale 
auxiliare pentru înţelegere, comentează temele, indicând fiecărui membru al clasei unde trebuie să mai 
insiste ş.a.m.d. Transmiterea de informaţii şi învăţarea într-un sistem educaţional deschis şi profesionist, 
susţinut constant prin metode şi tehnici psiho-pedagogice speciale, devine astăzi o necesitate stringentă. 

 E-learning-ul nu doreşte însă să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale, ci să întărească 
procesul de învăţare. A fost adoptat de unităţile de învăţământ ca o alternativă la educaţia tradiţională, ea 
poate completa activitatea didactică din şcoală, dar nu o poate înlocui. 

 Acest tip de platforme este destinat învățării active din partea elevilor, având în vedere că generațiile 
actuale sunt obișnuite cu lucrul pe calculator încă de mici. Ca profesori, putem să utilizăm această abilitate 
a elevilor pentru a-i determina să-și folosească constructiv timpul liber, cu activități specifice fiecărei 
discipline sau arii curriculare în parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESURSE: 
*Elena Popa, Predarea si invatarea limbilor straine cu ajutorul mijloacelor informatice  
*Lector univ.dr. Cristina Prisecaru, Avantaje şi dezavantaje ale utilizării IT&C în predarea limbilor 

străine 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, VELICIU AMELIA SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ARON COTRUȘ, ,,ARAD 
 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, calea este larg deschisă pentru alegerea diverselor 

tehnologii utile atât în predare cât și în evaluare.Important este, că ceea ce trebuie prioritizat, este modul în 
care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.De la început trebuie precizat că, mai întâi pedagogia, 
apoi tehnologia. 

 În continuare mă voi axa pe prezentarea unor metode și tehnici de evaluare online.Deoarece 
condițiile actuale ne cer o abordare online pe toate planurile, va trebui ca înainte de folosirea acesteia, să 
ne fixăm niște obiective care urmărite vor conduce cu siguranță la calitatea evaluării.Astfel va trebui să 
contribuim la creșterea performanței școlare a elevilor;să facilităm dezvoltarea abilităților de autoreglare și 
să creștem interesul și motivația acestora pentru actul educativ. 

 Referitor la beneficiile pentru performanțele elevilor, studiile din domeniu au arătat că elevii obțin 
note mai bune la evaluările sumative, dacă au participat pe parcursul semestrului la evaluări formative 
săptămânale.Un alt factor care influențează rezultatele elevilor este detalierea feedback-ului, adică elevul 
trebuie să știe clar unde, de ce a greșit și ce are de reparat pe viitor, pentru ca performanțele sale să 
crească.Cu cât îi explicăm elevului mai clar ce anume a greșit, de ce este greșit și mai ales, cum îl poate 
face corect, cu atât mai mult va învăța.Nu trebuie să ne temem să le spunem răspunsurile corecte sau să îi 
lăsăm să caute în carte .Scopul unei evaluări formative este să învețe, nu o evaluare în sine. 

 Experiența de astăzi ne ajută să înţelegem că tehnologia este un instrument 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.Evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 
opțiuni.Profesorii care caută modalități(tehnici) 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 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 introducă 
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări 
deschise, cât și închise. Funcția Quiz este foarte utilă deoarece permite, pe mai departe, oferirea unui 
feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. 
Aici intervine îndemânarea profesorului care constă în aceea 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. Wordwall are mai multe tipuri de activități potrivite pentru 
evaluare, mai ales la învățământul primar.Mai 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 continuare voi enumera trei metode de evaluare, care consider că reflectă cel mai bine 
performanțele elevilor.Acestea sunt:E-portofoliul, testele online și eseul de un minut.E-portofoliul cuprinde 
lucrările elevilor pe o perioadă mai lungă de timp .Aici găsim rezolvări de sarcini realizate de elevi, nu fișe 
informative sau scheme de lecții.Avantajul portofoliului este că arată evoluția elevului vizibilă pentru el, 
părinți și cadru didactic.Testele online, cele mai cunoscute ca metodă de evaluare, permit o evaluare 
automată, astfel că, atât elevul, cât și profesorul, vor primi rapid rezultatele.Acestea pot fi:cu mai multe 
răspunsuri posibile, dintre care unul corect sau cu mai multe răspunsuri posibile, din care corecte sunt o 
combinație de răspunsuri.Eseul de un minut solicită elevul să scrie într-un minut răspunsul la una sau mai 
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multe întrebări.În funcție de vârsta elevilor, pot fi folosite una sau mai multe întrebări, formulate mai simplu 
sau mai complex, iar conținutul poate fi modificat în funcție de ce dorim să aflăm de la elevi. 

 Ca o concluzie, este important să ne amintim că evaluarea nu o facem doar de dragul notelor, ci 
pentru a afla locul unde se situează elevul în călătoria sa spre atingerea obiectivelor propuse, dar și cum îl 
putem ajuta să ajungă la final cu bine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESURSE SUPLIMENTARE: 
-Evaluarea formativă online-curs online-www.didactic.ro 
-Văsi, Andreea-,, Cum facem evaluarea în online?,, -Revista ,,Noi orizonturi, ,, Cluj-Napoca, mai 

2020 
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EVALUAREA ONLINE – PROVOCARE ȘI IMPLICARE 

 
AUTOR: MARIA VERDEȘ 

PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”CONSTANTIN BLANARU” CORNU LUNCII 

 
Educația nu este răspunsul la o întrebare. 
Educația este calea către răspunsurile la toate întrebările. Bill Allin 
 
Evaluarea în învățământul online presupune ca cei implicați să dețină dispozitive avansate din punct 

de vedere tehnic, dar și cunoștințele necesare utilizării acestora, deoarece există numeroase instrumente de 
evaluare online care așteaptă să fie descoperite și apreciate. Utilizând aceste instrumente vom fi încurajați 
să ne dezvoltăm cunoștințele și abilitățile din domeniile angrenate în etapa de evaluare online a 
conținuturilor de învățare pe discipline. Astfel, vom identifica conținuturile pe care le putem evalua prin 
intermediul setului de instrumente ales, care dintre acestea răspund nevoilor noastre și ale elevilor, precum 
și cele care nu funcționează conform așteptărilor noastre.  

Animoto, Answergarden, Story Jumper, Mentimer, Flipgrid, Prezi, Animaker, Kahoot, Plickers, 
Wakelet, Pearltrus, Oscrisoare etc. reprezintă modalități de evaluare online, oferind ambelor părți implicate, 
profesori și elevi, posibilitatea de a activa procesul de evaluare, de a fi parte din acesta.  

Animoto oferă elevilor posibilitatea de a realiza un videoclip de 30 de secunde în care să prezinte ceea 
ce a învățat la o anumită disciplină. 

Answergarden este un instrument de brainstorming online ce poate fi folosit în timp real. 
Story Jumper permite crearea unor cărți electronice prin utilizarea fotografiilor personale. 
Prezi reprezintă un instrument web foarte util pentru a face lecțiile mult mai interesante. Cu ajutorul 

acestei aplicații pot fi realizate prezentări de lucrări, proiecte, activități într-o manieră mult mai atractivă. 
Flipgrid permite elevilor să folosească videoclipuri de maxim 5 minute pentru a realiza o temă, o 

prezentare, un proiect video. 
Formularele Google permit cadrelor didactice să creeze documente, chestionare la care elevii pot 

colabora în timp real. 
Kahoot ajută la realizarea unor teste interactive, fiind un instrument de asistență pentru învățarea și 

evaluarea online. 
Plickers permite profesorilor să colecteze în timp real date de evaluare. 
Wakelet permite elevului să asambleze colecții de link-uri, videoclipuri și imagini pe o anumită temă. 
Oscrisoare oferă elevilor posibilitatea de a compune scrisori, felicitări și mesaje electronice. 
În alegerea instrumentelor digitale de evaluare, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice 

ale acestora, gradul de interacțiune cadru didactic-elev și de eficacitate a evaluării competențelor vizate.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR VICTORIU ANGELA 

 
Pe stradă trec fețe anonime, pierdute în spatele măștilor. Doar ochii mai au îndrăzneala de a 

particulariza, de a face distincție între indivizi. 
E frig, e ploaie, e umed. Bacovia – răsturnat în inimi. Frunze moarte. Îmi șterg lung picioarele pe 

covorașul îmbibat cu clor. Apoi intru în scara blocului. Și clădirea e gri, în toamna aceasta umedă, anonimă 
și ciudată! Mă înfioară frigul.  

Mă grăbesc să ajung în casă.  
Să nu uit să verific dacă laptopu-ul e încărcat. Trebuie să mă conectez pe Teams pentru orele online. 

...și stick-ul, oare unde l-am pus? Aveam pe el câteva lucruri importante pentru lecție. Testul – e un google 
docs. Parcă e mai bine așa. Nu mai am grijă să-l printez, nu mai consum hărtie. Le-am pus timp limită 
destul de scurt - dar suficient, ca să nu aibă când să caute răspunsurile pe net. 

Au început să se conecteze.  
”Deschide-ți te rog, camera!” Multora nu prea le place să folosească camera în timpul lecțiilor. În 

discuțiile mele cu elevii, i-am întrebat de ce. Unii au încercat scuze legate de intimitate, de aspectul locuinței 
sau chiar aspectul propriei persoane: ținuta lejeră de casă, lipsa machiajului, părul nearanjat. Alții, au fost 
mai sinceri: au recunoscut că e o încercare timidă de a se eschiva de la participarea reală la oră. Cred că de 
aici ar trebui să începem. Să găsim acea inspirată și salvatoare motivație care să-i aducă la ora online, să-i 
determine să participe cu adevărat la lecție, să se simtă parteneri în această nouă formă de învățământ și nu 
vânat fugărit de vânător! Dacă vom reuși să-i facem să le placă lecția, modul în care li se explică, cum sunt 
evaluați și incurajați – vom căștiga cu toții chiar dacă nu avem cele mai bune device-uri sau cea mai 
performantă conexiune la Internet. 

Evaluarea, ca și componentă intrinsecă a procesului educativ, în condițiile actuale trebuie 
reconsiderată. Bineînțeles că este vorba tot despre cum să faci să măsori cu exactitate de bijutier, 
cunoștințele, priceperile și deprinderile unui tânăr învățăcel. Nu-l mai poți privi direct în ochi, nu-i mai poți 
surprinde toate trăirile ... Și totuși nu-i decât la un click distanță. Ți se pare că s-a înstrăinat! Depinde de 
care parte a realității te situezi, până unde merge imaginația! 

Pentru evaluarea online poți folosi testul, în special testul creat cu ajutorul formularelor, unde poți 
stabili timp limită de răspuns, număr de încercări permise și foarte important: poți folosi notarea automată. 
Testul online este generos în ceea ce privește tipurile de itemi pe care-i suportă: cu răspuns scurt, cu 
răspunsuri multiple, grilă cu mai multe variante, casetă de selectare sub formă de grilă, casetă de selectare 
etc. 

Proiectul și portofoliul sunt alte două candidate la statutul de instrumente bune de utilizat în evaluarea 
online. Nu putem însă omite importanța dialogului cu elevul, întrebările adresate acestuia. 

”Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei mo-derne 
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, între altele, 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.” – Ioan Cerghit. 
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METODE DE EVALUARE ON-LINE PENTRU ELEVII CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE 
 

 PROF. VIERU DIANA MANUELA 
 LICEUL TEHNOLOGIC ʺSIMION MEHEDINȚIʺ, GALAȚI 

 
Evaluarea în sistemul de învățământ este o problemă, care deși pare veche, are întotdeauna valențe 

noi. Ea poate fi generatoare de stres mai ales că, de cele mai multe ori, realizează ierarhizarea elevilor în 
baza notelor obținute. Terry Tenfrik, consideră că evaluarea în învățământ este un proces de obținere a 
informațiilor referitoare la elev, profesor, programul educativ, toate acestea ducând în final la adoptarea 
unor decizii, în baza aprecierilor obținute. Pe de altă parte Ioan Jinga definește evaluarea ʺca un proces 
coplex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate, cu resursele 
utilizate sau cu rezultatele anterioareʺ. 

În învățământul special evaluarea are valențe deseori diferite de sensul clasic, deoarece sunt situații 
în care nu se poate măsura progresul unui elev, iar nota (care este expresia numerică a performanțelor 
școlare) nu este relevantă, nici pentru elev, nici pentru familie și nici pentru sistemul de învățământ. De 
aceea este foarte importantă găsirea unor metode alternative de evaluare, însumate în strategii potrivite 
nivelului clasei și nevoilor elevului.  

După cum se știe evaluarea se poate utiliza în trei momente distincte: la început(evaluare inițială), pe 
parcursul procesului de învățământ(evaluare formativă) și la finalul acestuia(evaluare sumativă). Foarte 
importantă este, indiferent de tipul de evaluare, motivația elevilor. De cele mai multe ori pentru elevii cu 
cerințe educaționale speciale, motivația intrinsecă este mult diminuată, capacitatea de învățare este redusă, 
evaluarea cu ajutorul calculatorului aducând un plus de atractivitate. Este știut că ʺinformatica are un 
potențial educativ foarte mare față de ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea 
învățământului la cerințele fiecărui elev, la ritmul lui de muncă, la aptitudinile intelectuale, la nivelul său 
de cunoștințe, deci la personalizarea învățământuluiʺ. Astfel că, evaluarea cu ajutorul calculatorului și 
implicit cea on-line este lipsită de elementele de subiectivism și schimbă raportul profesor-elev, deoarece 
crește încrederea în sine a celor din urmă.  

Prin platformele utilizate în ultimul timp și prin aplicațiile disponibile pentru predarea-învățarea-
evaluarea online, se deschide drumul pentru diferite tehnologii utile, cu precizarea că indiferent de 
instrumental de evaluare on-line utilizat, mai întâi se au în vedere reperele pedagogice, cu stabilirea clară a 
scopului și obiectivelor evaluării. 

Din multitudinea de instrumente utilizate pentru evaluarea on-line a elevilor din învățământul special, 
menționez: 

1. Google Classroom ca parte componentă a platformei școala365.ro, care permite susținerea 
activităților de predare-învățare-evaluare pe Meet (live, sincron), putându-se oferi în timp util feed-back 
fiecărui elev. 

2. Google Jamboard este un mod de vizualizare a unor răspunsuri scurte ale elevilor, scrise pe post-
it-uri virtuale la întrebări adresate de cadrul didactic. 

3. Google Forms utilizat pentru crearea unor teste scrise cu includerea de imagini sau clipuri video, 
ceea ce stimulează capacitatea de reflecție a elevilor. 

4. Kahoot permite construirea unui joc distractiv, în doar câteva minute. Întrebărilor formulate li se 
pot adăuga clipuri video, imagini, diagrame. Acest instrument este cel mai bine de folosit în grup, elevii 
răspunzând întrebărilor de pe dispozitivele lor, răspunsurile fiind afișate pe un ecran comun. 

5. Scratch aplicație care permite realizarea de către elevi a unor jocuri virtuale, cu evaluarea 
cunoștințelor pe o temă data. 

6. Milanote, aplicație similară cu Jamboard-ul. 
7. Jigsaw, aplicație care permite atât profesorului, cât și elevului să creeze puzzle-uri pe diferite teme, 

cu rol în evaluarea formativă și în dinamizarea activităților de la clasă. 
8. Canva, o aplicație care facilitează obținerea unor produse ale activităților elevilor cu impact asupra 

evaluării acestora. 
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https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/


9. Alte programe de animație (Prezi, Animaker) care pot fi utilizate de către elevi în scopul realizării 
unor prezentări dinamice, atractive, având ca punct central, creativitatea elevilor. 

De menționat că în contextual actual în care se pune tot mai stringent problema digitalizării, utilizarea 
instrumentelor care facilitează predarea-învățarea-evaluarea on-line este absolut esențială, cu precizarea că 
aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană profundă și semnificativă pentru a fi eficiente.  

Rezultatele activităților elevilor constituie cea mai bună dovadă a eficienței actului educational, iar 
creativitatea atinsă prin utilizarea de tehnologii moderne este garanția unui pas uriaș …..către viitor.  
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METODE ȘI TECHNICI DE EVALUARE ÎN PREDARE ONLINE 

 
AUTOR: VIGH ZITA, EDUCATOARE 

 
 Predarea este componenta prin care transmitem conținut către copii.  
Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate. 

Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. Reprezintă o formă de 
învățare la distanță. În ziua de azi prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis 
pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare. Vederea cea mai bună este modul în care tehnologia 
va îmbunătăți pedagogia folosită.  

 Ca cadre didactice trebuie să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. 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 - vedem 
acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă. 

 Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 
particularităților grupului de elevi, copii, este o adevărată provocare.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 prin utilizrea media oferă copiilor o serie de opțiuni, și copiilor le place 
acest lucru pentru că copiii, elevi au creativitatea lor mult mai mare decât gândim noi adulți, și în utilizarea 
mediei sunt foarte creative. 

 Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Putem discuta cu copii, elevi - Meet video chat - Google 
Classroom - poate fi oferit feedback direct fiecărui copil, elev, pot fi corectate temele, putem crea o bancă 
pentru comentarii pentru feedback. Toți copii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. – 
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte. Serviciul – Google 
Forms permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 
pentru elev, copil.Elevi pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, 
sau nu. Permite conceperea 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. 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, 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. Ne propunem să 
ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, cu copiii, astfel cât să trecem cu bine peste acest moment 
dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea copiilor; 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. 

 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. 

 
 
 
  
 
 

1744



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF.INV.PREȘC.: VIRCAN IOANA-SORINA  

 
Cei care educa copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lângă 

viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i. Aristotel  
 
 Suntem în plină procesualitate de trecere de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare 

a educației, ceea ce presupune o pliere pe cerința urgenței, dar și a unei inerente „introspectivități” cu 
precaritățile specifice. Predarea, învățarea și evaluarea trebuie să fie realizate cât mai eficient, în așa fel 
încât elevii să aibă continuitate în parcurgerea materiei, chiar și în format oline. Predarea va fi asigurată de 
către profesor, învățarea de către elevi, iar în urma celor două și a modului dacă au fost transmise și totodată 
receptate corect, urmează evaluarea. Profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 
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. 

 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 

• 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.  

 Instrumente de evaluare: probele practice, probele scrise, referate și proiecte. 
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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. 
 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.  

Închei cu un alt citat: 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, 
pentru a fi în continuare alături de elevii noștri și din dorința de a evolua și a ne adapta la nou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/ ; 
• https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf .  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
PROF. VIRLAN RAMONA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TARGOVIȘTE 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare neobișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială 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? 
Invățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și 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 indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest 
mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri o 
experimentează.  

Acum 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.  

Platforma Classroom ne pune la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu elevii 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. 

 Astfel, procesul de predare –invățare –evaluare a fost adaptat mediului virtual.  
Evaluarea, in general, 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). 

La limba și literatura română, evaluarea presupune teme sub formă de fișe de lucru adaptate, teste 
care pot fi create chiar pe platformă si care au nivel de dificultate adaptat. Feedback-ul se realizează prin 
discuțiile in sistem sincron, prin acordare de punctaje.Timpul, insă, poate fi diferit. Putem acorda o marjă 
deoarece nu toti elevii pot acessa la momentul solicitat platforma. Chiar sunt elevi care nu au mijloacele 
necesare si atunci trebuie găsită o altă modalitate.  

 Totuși, copiii sunt atrași de această metodă de evaluare, ca de altfel de intregul proces și s-au adaptat 
foarte repede.Că există repercusiuni, este o altă discuție. 

Bineințeles, prin activitatea sincronă putem folosi tehnici de evaluare folosite si față in față cum ar fi 
brainstorming, metoda 321 etc.Nu este același lucru insă ″omul cât trăiește invață″. 

Noi toți ne-am adaptat situației prezente, tehnologia asigură o comunicare elegantă, dar ramâne in 
continuare intrebarea…poate substitui acea comunicare față în față? 
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PLATFORME ȘI INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU ACTIVITAȚI 

ONLINE CU PREȘCOLARII 
 

VIȘAN IOANA – ALEXANDRA  
 
În contextul pandemiei generată de Covid-19, 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 învățarea și 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.  

Începând cu luna aprilie, grupa mea ”s-a mutat” pe platforma Kinderpedia  
(www.kinderpedia.co), care s-a dovedit de mare ajutor pentru ceea ce au însemnat activitățile mele 

cu preșcolarii, deoarece avea integrată și platforma Zoom (www.zoom.com).  
Pentru a funcționa pe Kinderpedia, trebuie să vă creați un cont de profesor, dacă sunteți profesor. 

Dacă întreaga unitate de învățământ dorește să lucreze pe platformă, este mai eficient ca directorul acesteia 
să creeze un cont de manager pentru unitatea sa de învățământ și apoi conturi individuale pentru profesori. 
Pasul următor este crearea claselor, repartizarea profesorilor la clase și apoi introducerea copiilor de către 
profesor – crearea conturilor copiilor. Pentru grădiniță, deoarece preșcolarii nu au adrese de mail, se creează 
conturi doar pentru părinți. Se poate stabili un orar, care poate fi setat recurent.  

Astfel, videoconferințele erau programate și generate direct din Kinderpedia de către mine sau colega 
mea de grupă. De asemenea, se pot da ”teme” copiilor, aceștia sau părinții lor, după caz, le pot încărca, 
profesorul le poate verifica/ corecta/ evalua și oferi note/ calificative/ emoticon. Aplicația m-a ajutat să 
substitui în mare măsură activitatea directă din clasă, deoarece mi-a permis crearea unui orar de lucru, 
realizarea prezenței zilnice, postarea de ”teme”, fișe de lucru, filme, materiale, chestionare pentru părinți și 
alte resurse educaționale. Atât copiii, cât și părinții au avut un profil pe platformă. Părinții, fie și-au instalat 
aplicația pe telefon/ tabletă, fie direct pe calculator/ laptop.  

În ceea ce privește platforma Zoom, ea este utilă pentru realizarea videoconferințelor cu preșcolarii. 
Aceasta constă în deținerea unui cont pe platformă și programarea lor fie din  

Kinderpedia (pentru profesorii care au cont și o utilizează), fie direct de pe site-ul www.zoom.us. 
Ceea ce am utilizat cel mai des a fost opțiunea de Share screen (partajarea ecranului calculatorului), prin 
care le prezentam copiilor materiale create de mine (PPT-uri, CD-uri educaționale interactive de exemplu), 
site-uri (eu am partajat YouTube, Jogsaw Planet etc). De asemenea, există și opțiunea de whiteboard, pe 
care copiii pot scrie, desena etc. Acestea două opțiuni (share screen și whiteboard) pot fi folosite și de 
profesor, dar și de către copii, dacă profesorul le acordă permisiunea selectând Multiple participants can 
share simultaneously.  

Pentru mine, Zoom a reprezentat una dintre cele mai eficiente platforme de lucru, alături de 
Kinderpedia, deoarece a reprezentat singurul mijloc prin care puteam lua contact cu copiii, ne puteam vedea 
și auzi în timp real, virtual.  

Kahoot este o altă platformă prin care puteți crea activități interactive pentru copii. Este nevoie să vă 
creați un cont și apoi puteți crea cu ușurință și activități (quizz-uri). Puteți utiliza fotografii din arhiva 
personală sau din biblioteca site-ului, cât și videoclipuri de pe YouTube.  

Astfel, în cadrul activităților de evaluare desfășurate on-line, pe platforma Kinderpedia, am propus 
un joc interactiv, utilizând ca instrument de lucru platformă – Kahoot (www.kahoot.com).  
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Activitatea s-a desfășurat sub forma unei videoconferințe pe Zoom. Jocul interactiv a fost realizat 
pentru a evalua cunoștințele copiilor la final de an școlar. Au fost stabilite 13 sarcini pe care copiii trebuiau 
să le rezolve într-un anumit interval de timp. Conținurile au fost: despărțirea în silabe, numerația 1 – 5, 
meserii, mijloace de transport, legume, fructe, anotimpuri, animale, reguli de circulație etc. Părinții 
preșcolarilor s-au conectat de pe telefon pe adresa www.kahoot.it,  au introdus un cod de acces și au intrat 
în joc, on-line, în timp real. Sarcinile au fost întrebări de tip Adevărat – Fals și întrebare cu un singur răspuns 
corect (grilă). Fiecărui răspuns îi corespundea câte o culoare: roșu, galben, albastru și verde. Preșcolarii 
ascultau sarcina citită de una dintre educatoare și alegeau răspunsul, apăsând pe telefon caseta reprezentând 
culoarea corespunzătoare răspunsului corect. La final, jocul stabilește un clasament în funcție de 
corectitudinea răspunsului și a timpului de reacție, dar și un raport sau rapoarte ale tuturor sesiunilor jucate.  

 
 
Așadar, platformele digitale s-au dovedit de un real ajutor, întrucât ele au reprezentat pentru mine 

singurele instrumente de lucru cu cea mai mare eficiență în procesul de evaluare al preșcolarilor. 
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 EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE. 

 TESTE IN GOOGLE FORMS  
 

 VIȘOVAN CRISTINA  
 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE  

 
 În condițiile în care școala și testele s-au mutat în spațiul virtual, una dintre întrebările pe care noi, 

ca profesori, ni le punem este – Cum am putea să evaluăm elevii mai eficient folosindu-ne de tehnologie? 
O modalitate prin care se poate realiza acest lucru este prin intermediul platformei Google și al testelor în 
format de chestionar create în Google Forms.  

 Aceste chestionare oferă posibilitatea de a include tipuri diferite de itemi precum, întrebări cu răspuns 
scurt, întrebări cu raspuns lung (paragrafe, texte etc.), întrebări cu răspuns multiplu etc. Totodată, 
formularul face posibilă încorporarea unor mijloace media precum imagini și video, iar versiunile sunt 
salvate în mod automat în Google Drive, ceea ce înseamnă că sunt oricând accesibile. Important este și 
faptul că testele realizate în Google Forms sunt ușor de partajat, iar răspunsurile elevilor sunt centralizate 
într-un singur loc, putând fi vizionate și sub formă de grafice, diagrame sau exportate într-un document 
Excel. 

 Prin intermediul setărilor, este ușor de stabilit cine poate completa și partaja testul, limitând astfel 
accesul la persoanele care fac parte dintr-o anumită insituție (în cazul de față o anumită școala sau un anumit 
liceu). În plus, aceste chestionare pot fi folosite atât într-un sistem de predare sincron, cât și unul asincron, 
singura condiție fiind accesul la internet. De menționat totuși este faptul că Google Forms nu este optimizat 
(în ceea ce privește design-ul sau receptivitatea) să fie folosit pe tablete sau telefoane smart. 

 Faptul că există posibilitatea de a amesteca întrebările sau opțiunile din răspuns în momentul în care 
elevii primesc testul este un avantaj în sensul în care acest lucru poate reduce în mod semnificativ șansele 
de a copia ale acestora. În plus, profesorul se poate folosi de opțiunea de a le permite elevilor să dea testul 
o singură dată sau dacă consideră utilă această funcție, să îi lase să incerce de mai multe ori; o astfel de 
abordare poate fi benefică în procesul de învațare al elevilor cu condiția ca elevii să încerce să își corecteze 
greșelile singuri, fără a consulta alte surse sau persoane. 

 Din punctul de vedere al feedback-ului, elevii pot primi rezultatele imediat în cazul testelor care 
conțin întrebări cu răspuns multiplu sau adevărat/fals deoarece aplicația corectează automat pe baza 
răspunsurilor selectate de profesor în momentul creării testului. Dacă testele conțin itemi de tip paragraf 
scurt sau lung, profesorul poate oferi feedback fiecărui elev în parte selectând opțiunea de notare manuală. 
Utilă în cazul notării este și opțiunea de a aloca punctaje diferite pentru fiecare întrebare/secțiune, precum 
și posibilitatea ca elevii să fie conduși la următoarea întrebare în funcție de răspunsul ales. Dacă elevul 
răspunde corect la o întrebare, poate merge la următoarea întrebare, dacă însă a ales răspunsul greșit, elevul 
este redirecționat spre o altă secțiune de întrebări unde poate primi indicații și i se dă șansa să încerce să 
răspundă la o întrebare similară cu cea al cărei răspuns l-a ales greșit inițial. Răspunsurile elevilor oferă 
asfel profesorului informații despre ce concepte trebuie recapitulate/reluate sau despre cum să adapteze 
lecțiile următoare conform nevoilor celor evaluați. 

 Profesorii pot utiliza Google Forms pentru o varietate de alte sarcini decât testele chestionar precum 
scrierea de recenzii de cărți, scrisori, e-mail-uri, rapoarte, obținerea de feedback din partea elevilor, 
colaborarea la proiecte în grup etc. În plus, profesorii pot colabora între ei pentru crearea testelor putând 
astfel realiza teste multidisciplinare care evalueaza cunoștințele globale ale elevilor. 

 Bineînțeles că există și unele dezavantaje ale testelor în Google Forms precum faptul că este necesar 
să ai un cont Google pentru a le putea iniția, timpul necesar pentru crearea acestora, ușurința cu care elevii 
pot fi distrași de la sarcini în momentul în care au laptop-ul/telefonul în față sau lipsa posibilității de a seta 
o limită de timp pentru fiecare întrebare. Cu toate acestea, Google Forms este o aplicație relativ ușor de 
folosit (atât de elevi cât și de profesori), nu implică consum de hârtie, poate fi accesată de pe orice calculator 
și este destul de versatilă. Prin urmare, testele create în Google Forms reprezintă o soluție optimă de 
evaluare a elevilor în condițiile actuale, soluție care contribuie la mărirea eficienței profesorilor și a elevilor 
în egală măsură. 
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LIVEWORKSHEETS- PLATFORMA DE EVALUARE A PROFESORULUI 
CREATIV 

PROF. VIZITIU MARIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION PETROVICI” TECUCI, JUD. GALAȚI 

Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesor pentru verificarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de 
predare-învăţare, proiectate şi realizate conform obiectivelor programelor şcolare „traduse” de profesor la 
nivelul fiecărei activităţi didactice. 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. 

Pentru a ne putea desfășura activitatea on-line noi, profesorii, cât și elevii a trebuit să învățăm foarte 
repede să ne descurcăm în a folosi de la aplicațiile simple aferente învățării asincronă de grup, precum 
Whatsapp, Facebook messenger, în a utiliza resurselor educaționale deschise cum ar fi situri cu informații 
și ilustrații, biblioteci online, manuale digitale, softuri educaționale, muzee virtuale, platforme elearning : 
Moodle, Google classroom, până la aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video 
precum Zoom, Meet, Skype, Teams. 

Activitatea didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare în multe moduri dar care are 
nevoie de feedback real și imediat și sunt diferențe semnificative în ce privește disponibilitatea 
instrumentelor IT nu numai între mediul rural și urban ci și între o clasă de elevi și alta, între o familie și 
alta. 

Timpul alocat activității didactice online este diferit față de cel dedicat activității tradiționale, în sala 
de clasă, iar performanța de a motiva și menține trează interesul elevilor este mult mai greu de atins. 
Întâlnirea față în față oferă posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe 
ceea ce este esențial, pe capacități și competențe. 

În prezent, profesorii utilizează la clasă, în procesul de predare, tot mai des tehnologia, astfel că, 
videoproiectorul, calculatorul, tableta sau telefonul mobil și Internetul nu mai reprezintă pentru mulți dintre 
noi elemente de noutate. Cu toate acestea, tehnologia se folosește mai puțin atunci când vine vorba despre 
evaluarea elevilor sau autoevaluare. Pentru activitatea on-line cu elevii mei prefer apelurile video pe 
Facebook messenger, Meet. 

Lucrând la nivel primar, cu un colectiv în care elevii provin din medii defavorizate, în care 
echipamentul IT îl reprezintă uneori doar un telefon care de cele mai multe ori nu suportă instalarea unor 
platforme sofisticate sau o tabletă care permite doar aplicațiile facebook, messenger, Whatsapp, am ajuns 
la concluzia că foarte multe aplicații îi încurcă pe elevi, dificultățile tehnice disturbă procesul didactic. 

Mi-am propus, în lucrarea de față, să prezint o aplicație folositoare atât cadrelor didactice cât și 
elevilor, la clasele primare și gimnaziu, în procesul de evaluare și autoevaluare. 

Platforma Liveworksheets https://www.liveworksheets.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).  

Liveworksheets ne permite să transformăm foile de lucru tradiționale, tipărite (doc, pdf, jpg) în 
exerciții interactive online cu autocorecție, pe care le numim ”foi de lucru interactive”. Aici intervine 
talentul și competențele profesorului. Poate crea singur foaia interactivă pe baza itemilor urmăriți în 
evaluare sau poate selecta foi partajate de alți profesori din marea colecție de foi de lucru interactive a 
platformei care acoperă o multitudine de subiecte. 

Elevii folosesc aplicația ușor accesând linkul postat de profesor pe grupul clasei, trimis prin 
messenger, completează casetele testului /fișei prin completare cu cuvinte scrise la tastatură, bifarea 
răspunsului corect. În plus, foile de lucru interactive pot include sunete, videoclipuri, exerciții de drag and 
drop, alăturare cu săgeți, alegere multiplă, exerciții de vorbire pe care elevii trebuie să le facă folosind 
microfonul. 
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După finalizare, foaia interactivă poate fi vizualizată pentru a constata punctajul sau ce s-a greșit ori 
poate fi trimis prin email profesorului. Acest lucru este bun pentru elevi, este motivant, pentru profesor 
(economisește timp) și pentru mediu (economisește hârtie). 

Cum se poate folosi foaia interactivă ca fișă de evaluare în cadrul unei lecții online: 
Se postează linkul către foaia interactivă, se stabilește timpul în care testul să fie finalizat. Elevul 

deschide foaia, rezolvă cerințele, dă finalizare și apoi alege ”Trimite răspunsurile mele profesorului”, 
introduce e-mailul profesorului . Profesorul va primi o notificare în căsuța de email și poate verifica toate 
răspunsurile elevilor. Nu există o limită de foi de lucru pe care elevii să le trimită dar după 30 de zile 
răspunsurile elevilor vor fi șterse. 

O altă opțiune: după crearea unui cont pe această platformă ne putem crea propriile cărți de lucru 
interactive și putem adăuga fișele de lucru preferate (proprii sau partajate de alți profesori). Apoi, trebuie 
să ne înregistrăm elevii (aceștia se pot înregistra și ei înșiși cu codul nostru secret) și să atribuim cărțile de 
lucru . 

Elevii pot deschide cărțile de lucru cu numele de utilizator și parola și pot face exercițiile. Le putem 
verifica oricând munca, le putem atribui teme și putem adăuga comentarii sau note. Elevii își pot înregistra 
opțional e-mailul pentru a primi notificări despre temele lor și comentariile profesorului.  

Elevii sunt antrenați astfel în procesul de evaluare. 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 printa 
fișa astfel încât să se poată realiza autoevaluarea și autocorectarea. 

Utilizarea platformei Liveworksheets 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. 

Personal, am pregătit în timpul vacanței de vară o colecție de peste cincizeci de foi interactive pentru 
clasa I și clasa a II a la matematică și limba română, transcurriculare, frumos ilustrate și foarte dense în 
conținut pe care le voi folosi în format letric în sala de clasă sau ca teme, teste în activitatea online. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

BIBLIOGRAFIE: 
* Prof. Dr. Ing. Carmen BAL: Instruirea asistată de calculator utilizată în predare şi evaluare
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE 
AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DEJ 
PROFESOR EDUCATOR: VLAICU MONICA-ALEXANDRA 

Perioada prin care trecem, reprezintă pentru noi, participanții la procesul instructiv-educativ, o 
provocare neobișnuită. Ritmul și stilul nostru de viață este perturbat de schimbările pe care le-am trăit în 
ultima perioadă. Activitatea noastră, este o incertitudine pe perioadă nedeterminată, de cele mai multe ori 
completată cu date cifre și numere comunicate în presă, care nu fac altceva decât să ne îngreuneze izolarea, 
să ne facă să ne întrebăm mereu ”Oare ce va fi cu sistemul de învățământ, cu elevii noștri cu examenele 
care aceștia le vor susține și in general cu întreaga societatea”.  

Cu toții suntem conștienți de faptul că elevii au nevoie de o pregătire corectă, structurată pe baza 
programei școlare, coordonată de profesori bine pregătiți, mereu dispuși să se adapteze la schimbări și să 
țină pasul cu tehnologia. Faptul că prezența fizică în clase a elevilor nu este posibilă, în această perioadă, 
mă face să cred că încercările la care am fost supuși ne vor ajuta să schimbăm sistemul de învățământ din 
România. 

În această perioada a pandemiei, ne-a fost propusă alternativa învățământului on-line, în care 
profesorii transmit cunoștințe, elevii le asimilează și le aplică iar profesorii le verifică. 

La prima vedere a părut ceva imposibil de realizat. Am fost învăluiți de o necunoaștere totală, de 
nesiguranță, de stângăcia de a ne folosi de competențele digitale dobândite de-a lungul timpului și mai ales 
de incertitudinea că nu vom putea transmite corect ceea ce dorim spre elevi.  

Elevii noștri, generația Z, care nu au piedici în utilizarea tehnologiei, ne-au dat putere, ne-au trezit 
ambiții și ne-au impulsionat în a învăța comunicarea online și mai mult în a transmite cunoștințe, conținuturi 
și idei fără a sta rigizi în fața lor. 

Am putea spune că, cu certitudine, că ne lipsește cu adevărat predarea tradițională, interacțiunea 
directă, socializarea, emoțiile și legăturile create în clase. Nu putem decât să constatăm acest lucru și să 
încercăm să creăm tabloul unei clase în mediul online, din fața unui calculator, tablete sau telefon. Cu 
ajutorul tehnologiei a platformelor, softurilor și aplicaților, precum Teams , Edus, Zoom , Whatsh-Ap , 
Facebook, învățarea la distanță a devenit mai ușoară și am putea spune că într-o oarecare măsură chiar 
eficientă. 

Pentru noi toți învățământul online, atât predarea cât și învățarea este o experiență nouă și inedită, 
care începe să reproducă din ce în ce mai bine învățarea din clase. Însă această învățare ne păgubește de 
emoțiile, bucuriile, sentimentele și tot ceea ce înseamnă socializare, compasiune, comunicare non verbală 
și para verbală pe care o avem la activitățile ”face to face”.  

Predarea și evaluarea online are ca avantaje economia de timp care împreună cu flexibilitatea 
programului ne dă posibilitatea să ne reorganizăm. Însă acest mod de învățare nu ne lasă să percepem în 
mod real emoțiile elevilor. Un alt aspect pe care îl putem constata este faptul că se pierd elemente de 
comunicare interumane, nu mai putem observa limbajul corpului, iar reacțiile elevilor nu transmit 
întotdeauna nivelul real de înțelegere a noțiunilor predate.  

Folosirea resurselor digitale în procesul educațional, presupune o mobilizare exemplară atât din partea 
elevilor cât și a profesorilor. Această mobilizare are ca obiectiv dobândirea cunoștințelor și competențelor 
la un nivel corespunzător astfel încât la revenirea în școli elevii să nu aibă lacune. 

Pentru ca învățarea și evaluarea să fie la un nivel real trebuie să fim atenți la regulile de comunicare 
în mediul online, la durata activităților derulate în mediul online, la calitatea și claritatea materialelor 
utilizate, la dificultatea sarcinilor de lucru trasate elevilor, la promptitudinea cu care elevii răspund la 
întrebări și la modul în care elevii postează temele. 

Elevii participanți la lecțiile online spun că sunt motivați să învețe și că acest tip de învățare le 
stimulează capacitatea de gândire, sinteză și le dă răgazul să-și ordoneze și structureze cunoștințele pe care 
le-au acumulat de-a lungul timpului. 

Profesorii își doresc să poată asigura suportul necesar pentru ca elevii să descopere calea de învățare. 
Noi toți e propunem să păstrăm o legătură apropiată pentru a trece cu bine peste acest moment dificil. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMĂNTUL ONLINE 

 
PROF. VOCHIȚU CARMEN,  

COLEGIUL ENERGETIC – RM. VÂLCEA 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în procesul didactic de predare, învățare și evaluare, însă foarte important 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.Crearea unor teste cu diverși itemi ,care să urmărească modul 
de selectare a informațiilor dintr-o temă dată,modul de însușire a noțiunilor explicate.Într-adevăr evaluarea 
prin sistem online nu va avea niciodată efectul scontat de profesor,obiectivitatea si fundamentul evaluării 
față în față. 

Câteva metode ce pot fi agreate de noi profesorii: 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și pot fi aplicate teste  
– 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 arta didactică a profesorului poate fi valorificată. 

- Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. Un model de test pe care l-am creat pentru elevii de clasa de a IX a. 
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE  

ÎN PROCESUL DE EVALUARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VOICU CARMEN 
GRĂDINIȚA PP ALBATROS, EFORIE SUD / CONSTANȚA  

 
 În contextual actual, noi, cadrele didactice din învățământul preșcolar am fost nevoite să identificăm 

soluții pentru menținerea comunicării cu copiii și părinții acestora, în vederea continuării învățării la 
distanță, cu elemente online, date fiind efectele pandemiei de Covid-19. Astfel, o mare provocare a 
constituit-o utilizarea platformelor educaționale. În marea majoritate a timpului, utilizarea instrumentelor 
digitale, a platformelor online, salvează timp și energie, captându-se usor atentia preșcolarilor, desi sunt 
voci care contestă această abordare. 

 Un lucru este sigur însă, fiecare cadru didactic ia în considerare tot timpul particularitățile individuale 
și de vârstă, nu neglijează diversitatea de soluții pentru ca parcursul educational al preșcolarilor să nu se 
oprească. 

 Voi prezenta în continuare, o serie de instrumente digitale, platforme, care pt fi utilizate, cu ușurință 
de cadrele didactice cu preșcolarii. 

Jocurile on-line – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de educatoare, deoarece îşi păstrează simţul 
ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. Beneficii pentru preşcolari: un mediu 
de învăţare confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Copiii 
sunt încântați de jocuri, puzzle-uri, imagini care vorbesc… sunt încântați de reușita rezolvării sarcinilor. 

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 bucăţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

Jocurile didactice - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. 
Dintre aceste instrumente, 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, Deschide cutia etc). Este un instrument digital ușor de utilizat 
şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 

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). 

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. 

În loc de concluzie: să nu uităm însă, că trebuie să fim flexibile și pregătite pentru mai multe scenarii 
posibile. O listă cu activități de urgență din care să putem alege, ne va ajuta să luăm o decizie rapidă în 
cazul în care apar probleme tehnice sau de altă natură. Cântecele și activitățile de mișcare și dans pot fi de 
asemenea de mare ajutor atunci când apar probleme tehnice cu o activitate planificată, sau când copiii nu 
răspund așa cum ne-am fi așteptat. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
PROFESOR VOICULESCU SIMONA,  

SCOALA GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN SAVOIU,, TIRGU – JIU 
 
 Evaluarea online este o metoda a evaluarii care poate raspunde eficient situatiilor identificate ,mai 

ales ca poate fi aplicata pe oricare dintre cele trei forme de evaluare traditionala initiala, continua 
sisumativa. 

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. 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) 

• 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 
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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”. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. kahoot.com 
2. storybird.com 
3.  http://mate.info.ro/Stirea-902-prezentare-kahoot-un-joc-educativ-de-invatare.html 
4.quizizz.com/ 
5.wordwall.net/ro 
6.quizlet.com/ 
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MODALITĂȚILE DE EVALUARE,  

PROVOCAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VOINEA DANA 
G.P.P. “BOBOCEI DIN MICRO III” 

JUDEȚUL BUZĂU 
 
Pandemia a adus cu ea o criză care a afectat toate sectoarele societății, unele dintre acestea nepregătite 

să facă față unei astfel de situații. Este și cazul educației, deoarece aceasta a fost pusă în față unei mari 
provocări-cea digitală. Astfel, elevii, profesorii, părinții au încercat să se adapteze și să găsească cele mai 
eficiente metode pentru a putea realiza un învățământ eficient. 

Resursele WEB au devenit indispensabile în predare-învățăre-evaluare. Dezvoltarea tehnologiei 
informației a condus la nuanțarea modului clasic de a învăța. Clasa se transformă într-un mediu virtual de 
învățare, fără a fi condiționat de timp și spațiu.  

Lecțiile on-line pot prezenta conținuturi atractive, dacă se folosesc metode de predare-învățare-
evaluare adecvate. Pentru a face cât mai atractivă învățarea, cadrele didactice pot folosi, în predare, link-
uri externe, slide-uri, prezentări Power Point, documente de tip audio sau video. Astfel, elevul devine „un 
căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit”( C. Freine). 

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 elevi să devină autonomi în învățare. 

Pentru a avea succes, evaluarea on-line trebuie să fie flexibilă, diversă, să îmbine metodele 
tradiționale de evaluare cu cele moderne adaptate nevoilor diferite ale elevilor. 

Pentru probele orale putem folosi cu succes comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu 
platformele on-line (Adservio, Google MEET, Zoom,etc.), în care evaluatul să poată expune răspunsul la 
o întrebare sau o lecție învățată. Temele pot fi rezolvate, fotografiate și apoi postate pentru evaluare pe 
aceste platforme.  

Din metodele moderne, s-ar putea folosi referatele și proiectele, care să fie încărcate și, ulterior, 
apreciate de către profesori.  

Noile metode de predare-învățare- evaluare pun accent, pe de o parte, pe creativitatea profesorului, 
pe capacitatea acestuia de a face față noilor provocări, ce țin de abilitățile legate de utilizarea calculatorului, 
iar , pe de altă parte , presupun o autonomie a elevului ( abilități independente de învățare și de folosire a 
computerului). Totuși, oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta 
nu poate înlocui pe deplin importanța prezenței educatorului și discuțiilor față în față cu acesta. 

Adaptarea la școala on-line este o provocare atât pentru profesori, cât și pentru elevi, stârnind emoții 
și temeri de ambele părți. Cert este că , integrarea tehnologiei informației în educație va fi accelerată în 
continuare și că educația on-line va deveni, în cele din urmă, o componentă integrantă a educației școlare. 

 
 

1759



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. VRABIE MARIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” BĂLAN, HARGHITA 
 
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.  

 Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o diversitate de modalităţi. 
Tehnologia stimulează interesul elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a cunoștințelor. 

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. 

Instrumente de evaluare 
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să primeze 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. 

 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei evaluare au alegeri multiple si diverse. 
Se pot enumera câteva: 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – mai ales in Meet. Pot fi corectate temele și poate 

fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea un flux 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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 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. 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. 

 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 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 in sens pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- https://www.noi-orizonturi.ro, “Cum facem evaluarea în online?”, 2020 
- Manolescu M., “Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente”, Bucureşti, Editura Meteor Press, 

2006 
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EVALUAREA ONLINE 

  

 PROF. INV. PRIMAR VULC ELENA MIHAELA  

 COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI EMINESCU” PETROSANI 
 

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. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate 

Cele mai frecvente modalitati de evaluare online sunt: 

– 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, 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.. 

– 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. 
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ÎNVĂŢAREA ON-LINE: AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 
PROF. VULPEŞ IOANA 

LICEUL TEHNOLOGIC “DACIA” CARANSEBEŞ 
 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe săptămâni, 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. 

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 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. 

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. 

Metodele tradiţionale de predare nu satisfac în întregime calitatea proceselor de predare şi învăţare, 
IAC şi e-learning, folosite creativ şi efectiv, pot să ofere suport, să menţină şi să îmbunătăţească procesul 
de învăţare a elevilor. Rolul profesorului într-un mediu de instruire în reţea se modifică:  

– de la lector la consultant, la rolul de ghid şi furnizor de resurse didactice;  
– profesorii devin experţi în a pune întrebări, nu numai a da răspunsurile corecte;  
– profesorii devin proiectanţi ai mediilor experimentale de instruire, depăşind calitatea de furnizori 

de cunoştinţe;  
– profesorii oferă numai cadrul iniţial al activităţii elevilor, încurajând orientarea personalizată;  
– profesorii prezintă subiectele predate din perspective multiple, subliniind direcţiile importante de 

studiu;  
– profesorul devine un membru al grupului de studiu;  
– se acordă o mai mare importanţă stilurilor de învăţare ale elevilor.  
Rolul elevilor într-un mediu de instruire în reţea se modifică:  
– de la receptori pasivi la edificatori ai propriului bagaj de cunoştinţe;  
– elevii devin rezolvatori de probleme complexe, nu doar memorizatori de fapte;  
– elevii văd subiectele predate din perspetive multiple,  
– elevii îşi formulează propriile întrebări pentru care caută răspunsuri adecvate;  
– elevii discută propriile rezultate;  
– se pune accent pe folosirea cunoştinţelor, nu numai pe observarea performanţei de expert a 

profesorului sau pe promovarea testelor  
– se pune accent pe asimilarea strategiilor de învăţare(atât la nivel individual, cât şi colaborativ);  
– accesul la resursele de instruire este mărit în mod semnificativ. 
Cele mai utilizate instrumente Web in educatie: 
• E-mailul -face conexiunea intre doua sau mai multe persoane care au o adresa de e-mail. 

Deasemenea 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. 
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• 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. 
• Wiki-uri. Sunt reprezentate prin colectii de pagini Web proiectat pentru a permite oricui accesul 

liber pentru a adauga sau schimba continutul, utilizand un limbaj de marcare simplificat. 
• 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. 

• Servicii pentru partajarea prezentarilor. Ca si alte servicii de tip social sharing, utilizatorii pot 
adauga continut (powerpoint), marcaje si comentarii. 

 Putem spune despre aceste instrumente ca au un rol foarte important pentru cadrele didacatice, 
acestea avand posibilitatea sa: coordoneze o conferinta, un proiect sau un colocviu, sa realizeze prezentari, 
sa gestioneze documentele unei clase/ grup, sa creeze un spatiu de dezbateri si discutii pentru membrii unei 
glase/ grup sau sa colecteze date. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
AUTORI:  

VLAD MARINELA 
VLAD CODRUTA 

GRADINITA CU P.P.”ALBINUTELE” 
 
 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. 

Invățarea 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… 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. 

 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. 

– 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 DE PREDARE SI EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 

 
INVATATOR: VLADUTESCU GEORGETA 

LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI 
 
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- 
AVANTAJELE INSTRUMENTELOR DE EVALUARE INCLUSE ÎN 

PLATFORMELE EDUCAȚIONALE 
 

PROF. VLAICU-NICULA CLAUDIA  
COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU”, PITEȘTI 

 
Predarea online aduce cu sine o serie de avantaje: implicarea elevilor în discuții, autoevaluarea, 

activitățile de documentare, evaluarea în timp real. Astfel, interactivitatea este caracteristica dominanată a 
unui astfel de proces, ea devenind o componentă majoră a evaluării. 

Cu siguranță, una dintre aplicațiile cele mai utilizate în prezent în unitățile de învățământ, GOOGLE 
CLASSROOM, propune o modalitate de evaluare eficientă, prin multitudinea de opțiuni tehnice incluse. 

Astfel, a treia secțiune din Setările cursului permite configurarea opțiunilor de Evaluare. 
Pe de o parte, acest lucru este opțional, rămând la latitudinea profesorului dacă dorește urmărirea 

notelor în Google Classroom. Pe de altă parte, sistemul de evaluare este foarte complex și permite alegerea 
de opțiuni multiple, ceea ce îl transformă într-un instrument de evaluare necesar. 

Potrivit Ghidului pentru profesori în GOOGLE CLASSROOM, elaborat de Universitatea din Craiova 
(https://www.ucv.ro/pdf/it_fonduri_eur/servicii_web/tutorial_profesori.pdf) aplicația include:  

- opțiunile Total puncte sau Ponderată după categorie pentru calculul mediei. În ambele situații, 
notele sunt calculate pentru dvs. și puteți lăsa studenții să își vadă nota lor finală.  

- -Dacă nu doriți să utilizați un sistem de calcul al mediei, puteți alege opțiunea Fără medie. Notele 
nu vor fi calculate și studenții nu pot vedea o notă finală. Puteți organiza, de asemenea, activitatea la clasă 
pe categorii de note, cum ar fi eseuri, teme de casă și teste. De exemplu, dacă clasa dvs. are patru sarcini cu 
eseuri, le puteți organiza într-o categorie de Eseuri. 

- Pentru a avea note calculate pentru dvs. și o opțiune de a permite studenților să vadă nota lor finală, 
utilizați Total puncte sau Ponderată după categorie după clasificarea pe categorii. 

- În setările cursului, în secțiunea Evaluare, categorii de note, faceți click pe Adăugați o categorie 
de note. Introduceți o categorie de note. În funcție de modul în care alegeți să calculați notele, veți vedea 
opțiunea de a introduce puncte sau procente. 

Aceste setări permit realizarea unei evaluări eficiente și relevante. În plus, permite stocarea acestora 
și analiza lor, generând fișe de progres și material de reflecție pentru profesor. 

Posibilitatea elevilor de a încărca temele, de a reveni asupra lor, de a-și gestiona timpul prin 
consultarea termenelor de predare, de a răspunde testelor în timp real și de a-și verifica răspunsurile, 
constituie un avantaj major al evaluării online. Prin intermediul tehnologiei, datele sunt ușor procesate, 
corectate, reluate, imprimând procesului dinamism, obiectivitate și flexibilitate. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
VODA ROMINA LILIANA 

 
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. 

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. 

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. 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/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. 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. Printre modalitățile de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare enumerăm- 
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– 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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 EVALUAREA ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC.: VOICAN DACIANA 

 G.P.P.: ”ALBĂ CA ZĂPADA” – BĂILE FELIX 
 
 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. Instrumentele de evaluare online pentru 
profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 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. 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. Între acestea putem să enumerăm: – 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. 
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 IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
AUTOR: VOICU FLORICA 

LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL ȘEICARU 
 
 Pentru a analiza evaluarea în online este necesar să avem și predarea cunoștințelor. Definim predarea 

ca fiind componenta prin care transmitem conținut către elev/student. Predarea se rezumă la un proces 
unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă interacțiunea, care presupune o 
metodă de a testa și 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. 
Aceasta necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare a elevilor implicați în 
acest proces. 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 fie oferit, de către profesor, încă din 
partea de predare. Cum pot realiza asta? Profesorul trebuie să stârnească în elevi curiozitatea cunoașterii și 
găsirea de aplicații practice și utile în tot ce învață.  

Evaluarea. 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 caracteristicile esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

De ce este 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 
Procesul de evaluare cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea reprezintă 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 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 cele mai cunoscute și practicate sunt: 
• metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
• metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
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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 unui test acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare și anume: 

• 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  
Având în vedere că școlile s-au oprit brusc, tori profesorii au fost nevoiți să se adapteze la noile 

metode de predare și evaluare, utilizând platformele educaționale puse la dispoziție de către școli. Unele au 
fost gratuite, altele plătite de către școli sau comunitatea locală 

S-a observat că se consumă mai multe resurse ca să te faci înțeles și îți lipsește interacțiunea directă, 
cu elevii.  

Între instrumentele utilizate 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 este foarte eficient Google Classroom, dar și 
Microsoft Team. 

După folosirea lor în timpul orelor de curs online pot spune că instrumentele 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: instrumentele de mai sus nu sunt dedicate 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. 

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. 

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în 
instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la 
proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24005342-predarea-evaluarea-online-elevilor-introduse-

ministerul-educatiei-fisa-postului-profesorilor-din-invatamantul-preuniversitar.htm  
2. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/  
3. https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/  
4. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/  
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STRATEGII DE EVALUARE ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VOINA ANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORȚIȘOARA 
 
Omenirea trece printr-o perioadă deosebit de dificilă, motiv pentru care reprezinta o provocare pentru 

toate sistemele aferente unei țări: economic, social, politic, cultural, educațional, tehnologic. Ca urmare a 
acestor transformări, sigur că și sistemul de învățământ românesc are de suferit. Pe lângă societatea 
modernă, care este dominată din ce în ce mai mult de tehnologie bombardament informațional, se adaugă 
și virusul care a schimbat viața întregii omeniri, bineînțeles că și a românilor. Ca atare, toate sistemele în 
această perioadă au fost nevoite să se restructureze. în această categorie întră și învățământul românesc 
preuniversitar, în speță toate ciclurile de învățământ. De la școala plină de elevi, am ajuns să înteracționăm 
cu elevii, cu părinții acestora, cu colegii de breaslă prin intermediul vieții virtuale. 

Pentru profesori a fost un lung proces de reorientare profesională, de perfecționare în domeniul 
informatic, pentru a putea face față noului sistem de predare, învățare, evaluare de la distanță, prin 
intermediul tehnologiei. 

Multitudinea de softuri și platforme educaționale abundă massmedia în această perioadă critică, în 
care oamenii nu mai pot intercaționa unii cu alții direct, față în față, ci prin intermediul calculatorului, 
laptopului, tabete, telefonului, în sistem tip videoconferință, webinarii etc.  

Procesul educațional față în față este acum desfășurat online, la distanță. Toți profesorii și-au mutat 
activitatea de la catedră, respectiv cancelarie în mediul online, pe calculator/ laptop. Dosarele odinioară 
doldora de hârtii, au umplut acum cadranele desktop ale device-urilor utilizate de profesori.  

Nu doar profesorii au fost nevoiți să se adapteze la oile condiții, ci și elevii și părinții lor. În funcție 
de vârsta elevilor, aceștia solicită sau nu ajutor din partea familiei. Elevii din ciclul primar cu siguranță 
depind încă de părinți, au nevoie de sprijin pentru a particip la lecțiile online. Elevii din ciclul gimnazial, 
respectiv liceal dovedesc o independență din acest punct de vedere, ei având la bază ore de informatică și 
alte abilități de utilizare a calculatorului. 

Profesorii încearcă din răsputeri să ofere elevilor aceeași educație de calitate, doar că are alte elemente 
specifice mediului online. Platformele educaționale diversificate vin în ajutorul dascălilor, ele fiind o 
multitudine, care mai de care mai dotate, pliate pe specificul nevoilor profesorilor și elevilor. Acestea 
trebuie să mulțumească atât agenții educționali, cât și beneficiarii direcți sau indirecți ai actului educativ.  

Pentru ciclul primar învățătorii aleg platforme care să le vină în ajutor copiilor cu care interacționează. 
Aceste platforme trebuie să fie cât mai simplu și ușor de utilizat, dat fiind faptul că elevii sunt mici.  

De asemenea, trebuie să fie utilă învățătorului în procesul de predare-învățare-evaluare. 
De pildă, platforme utilizate de dascăli ce predau la ciclu primar ar fi: Adservio, care ajută profesorul 

să conceapă și să distribuie elevilor fișe de lucru pentru învățarea sau evaluarea acestora; Zoom us vine în 
ajutor pentru o predare videoconferință, în care învățătorul poate vedea întreaga clasă de elevi în direct, le 
poate preda acestora în timp real, îi poate evalua oral, îi poate împărți pe grupe, astfel promovând munca 
în echipă, chiar dacă elevii sunt la distanță. Împărțind elevii pe grupe, poate să apeleze la instrumente 
moderne de evaluare așa cum sunt: metoda proiectului, portofoliului , provocând elevii să lucreze în echipă 
pe Zoom, să realizeze un proiect împreună, apoi să îi evalueze.  

Și rețele de comunicare sau socializare vin să completeze procesul educational online: whassapp, 
facebook, you tube.  

Din gama Google, pentru ciclul primar se pot utiliza următoarele platforme sau aplicații prin 
intermediul cărora învățătorul îi poate evalua pe elevi: classroom - profesorul poate verifica temele 
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încărcate de elevi pe platformă, cu ajutorul formularelor profesorul poate să le dea teste elevilor mici, în 
care ei pot bifa varianta corectă de răspuns; cu ajutorul Earth elevii clasei a IV-a pot înțelege mai bine 
geografia, pentru arte vizuale și abilități practice poate fi utilizat google jamboard. Toate acestea vin în 
ajutorul învățătorilor, dar și al elevilor, care la rândul lor sunt îndrumați de părinți. 

Pentru acest tip de predare- învățare-evaluare care predomină momentan, trebuie să se mobilizeze 
toată lumea, deopotrivă profesori, elevi, părinți, pentru a face față cu brio acestei provocări a secolului 
nostru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON LINE 

 
PROF. VOINEA GEORGE FLORIN 

 COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BUZĂU 
 
Elaborarea itemilor în elvaluarea on line 
Intrebările şi exerciţiile propuse pe parcursul unui soft educaţional constituie una din formele de 

interacţiune dintre elev şi calculator. 
Introduse înainte de începerea propriu-zisă a secvenţei respective, uneori sub forma unui test, ele au 

menirea de a verifica dacă elevul posedă cunoştinţele necesare sau chiar o parte din cunoştinţele lecţiei 
respective. În funcţie de rezultatul testului, elevul este îndrumat pentru o instruire suplimentară sau pentru 
eliminarea din programul său de lucru a ceea ce ştie deja. 

Intrebările şi exerciţiile la care elevul trebuie să răspundă pe parcursullecţiei contribuie la concentra 
rea atenţiei şi crează posibilitatea exersării a ceea ce trebuie învăţat. Se recomandă ca ele să fie concepute 
astfel încât răspunsul să presupună o înţelegere a materialului studiat, sau o altă operaţie cognitivă de nivel 
superior şi nu o simplă reproducere. În acest sens este bine să se introducă întrebări pentru care elevul 
dispune de mijloacele necesare pentru a răspunde şi care să solicite întreaga gamă de operaţii cognitive, de 
la memorie până la rezolvarea de probleme. 

Formularea întrebărilor şi a exerciţiilor este strâns legată de posibilitatea introducerii răspunsului şi 
de capacitatea calculatorului de a aprecia răspunsurile elevului. 

Elevul trebuie informat în detaliu despre modul în care va introduce în memoria calculatorului 
răspunsul său şi asupra codului construit în acest scop. 

Evaluarea de către calculator a răspunsurilor 
În instruirea asistată de calculator fiecare răspuns introdus este evaluat de 
către calculator într-un mod mai mult sau mai puţin nuanţat, deci elevul poate să-şi dea singur seama 

în ce măsură a progresat în învăţare. Pentru ca activitatea de elaborare a răspunsurilor să fie efectivă, softul 
educaţional trebuie astfel realizat încât calculatorul să prezinte răspunsul corect numai după ce elevul a 
introdus propriul său răspuns. 

Mesajul pe care calculatorul îl prezintă elevului după ce el a introdus. răspunsul se numeşte feed-
back. Acest mesaj poate fi o simplă calificare în termenii corect-greşit sau o explicaţie mai amplă în cazul 
unui răspuns greşit. 

Pentru a elabora o reacţie eficientă a calculatorului la răspunsurile greşite, ele trebuie prevăzute 
anticipat de către realizatorul softului educaţional, eventual dintr-o experienţă anterioară. În acest caz, este 
de dorit ca reacţia calculatorului să nu se reducă la simpla calificare a răspunsului. Se recomandă să se 
furnizeze informaţii corective sub diverse forme, ca de exemplu: . 

- explicarea greşelii comise; 
- furnizarea răspunsului corect; 
- propunerea unei întrebări echivalente; 
- furnizarea unor informaţii suplimetare sau a unor puncte de sprijin; 
- indicarea unei părţi a softului educaţional care trebuie revăzută. 
 În cazul în care numărul răspunsurilor greşite este foarte mare sau elevul nu poate răspunde, 

calculatorul trebuie să acorde un sprijin mai amplu, prin indicarea unei secţiuni a softului educaţional 
special construită pentru remedierea lacunelor. 

 Decizii privind repartizarea controlului instruirii 
 În instruirea asistată de calculator, etapele instruirii în cadrul unei secvenţe sau de la o secvenţă la 

alta, pot fi controlate de către calculator, elev, profesor sau de către oricare combinaţie a acestor factori. 
Autorul softului educaţional trebuie să stabilească factorul sau combinaţia de factori care va controla 

derularea instruirii şi criteriile în raport cu care se ia decizia de trecere la secvenţa următoare. 
 În cazul în care calculatorul controlează integral desfăşurarea învăţării apar următoarele probleme 

privind elaborarea softului educaţional: 
 - numărul de întrebări, sarcini de lucru, care pot fi atribuite elevului şi care depinde de complexitatea 

materialului de învăţat şi de strategia aleasă; 

1776



 - numărul de încercări de a răspunde, permise sau obligatorii, înainte de reacţia calculatorului; 
 - condiţiile în care calculatorul prezintă secvenţa următoare; 
 - datele privind activitatea elevului, care vor fi înregistrate pentru reglarea instruirii sau pentru 

evaluarea formativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON LINE 

PORTOFOLIUL 
 

AUTOR PROFESOR VOINEA RALUCA RODICA 
COLEGIUL NAȚIONAL B. P. HASDEU BUZĂU 

 
Într-o lume dinamică, schimbarea, progresul se manifestă în plan ştiinţific, metodologic, instrumental, 

la nivelul tehnicilor şi tehnologiilor, dar şi la nivelul mentalităţilor, atitudinilor şi comportamentelor. Ca 
urmare, procesul învăţării moderne nu poate face abstracţie de aceste schimbări. Devine necesară 
promovarea învăţării în grup, a metodelor şi strategiilor care să asigure continuitatea învăţării. Metodele de 
învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, 
natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, 
deprinderile şi capacitaţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând 
exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi pesonalitatea. 

 Utilizarea şi aplicarea metodelor educaţionale alternative presupune automat şi utilizarea unor 
metode alternative de evaluare. Astfel 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. 

 Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare. Importanţa demersului evaluativ 
devine din ce în ce mai accentuată şi recunoscută în ansamblul reformei educaţionale întreprinse în 
momentul de faţă. 

 Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze 
nivelul de cunoştinţe însuşit, diferite capacităţi, deprinderi şi abilităţi formate, utilizând o diversitate de 
instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Există două categorii de metode de evaluare: 
tradiţionale (probe orale, probe scrisae, probe practice) şi metode alternative sau complementare 
(observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea).  

 Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienţa şi rezultatele 
obţinute de elev prin celelalte metode de evaluare. Portofoliul poate fi evaluat la sfârşitul unui semestru sau 
la sfârşitul anului şcolar. Elevul trebuie să ştie de la început ce trebuie să conţină portofoliul, dacă produsele 
vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) sau va fi o evaluare globală a 
portofoliului (evaluare holistică).  

 Un portofoliu de evaluare la disciplina geografie ar putea conţine: referate, eseuri, articole publicate 
în revista şcolii, biografii ale personalităţilor studiate, un dicţionar de termeni geografici, fişe de lucru, 
diverse surse geografice (fotografii, caricaturi, afişe etc.), lucrări de control, diplome obţinute la 
concursurile şcolare, materiale realizate pentru diverse concursuri şcolare etc. Lista poate rămâne deschisă 
pentru ca elevul să introducă în portofoliu o serie de piese după bunul plac, fapt care poate scoate în evidenţă 
anumite aspecte ale personalităţii elevului. Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi 
sau competenţă, precum dezvoltarea gândirii critice, investigarea unei zone geografice, realizarea de analize 
comparative referitoare la diverse zone geografice.  

 Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu 
şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu nu este stresantă 
pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l reprezinte mai bine, 
fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor însuşite de-a lungul şcolii. Portofoliul 
sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.  
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 În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate prin 
elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de evaluare 
a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea 
de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră ilustrative pentru interesele sale deoarece 
această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea elevului. 
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2. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi 2000; 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR VOINESCU ANA 

GRĂDINIŢA P. P. NR. 1 BRĂILA 
 
Evaluarea este un proces bine gândit şi cuprinde activităţi ce vor fi desfăşurate în vederea verificării 

competenţelor de care dispun preşcolarii. Dacă predarea şi învăţarea se desfăşoară mai uşor în mediul 
online, evaluarea se realizează mai greu , ea reprezentând de fapt, evaluarea propriei activităţi la clasă. 

Evaluarea online este mai dificil de realizat deoarece un punct important îl constitue prezenţa 
părinţilor fără de care copiii nu pot realiza activităţile propuse. Desfăşurarea acestora se poate înfăptui pe 
o platformă educaţională (ex. ZOOM, MEETING, LEARNINGAPPS, PADLET, EDITORI DIGITALI 
etc.) care nu întotdeauna este şi gratuită. 

Învăţământul trebuie să se modeleze, să se adapteze în funcţie de situaţia actuală din societate. Deşi 
nu ne dorim , e posibil ca, tehnologia să ajungă în prim plan ca fiind impetuos necesară pentru desfăşurarea 
acttivităţilor , în cazul de faţă online. 

Atât cadrele didactice dar şi părinţii trebuie să aibe un bagaj minim de informaţii în ceea ce priveşte 
utilizarea internetului dar şi a dispozitivelor necesare. 

Utilizarea tehnologiei ne oferă un ajutor în economisirea timpului şi diminuarea efortului depus 
pentru căutarea de materiale necesare desfăşurării unor momente din activitate cu preşcolarii. 

Evaluarea cuprinde trei etape: verificarea, măsurarea şi notarea. La sfârşitul evaluării ne putem forma 
o imagine clară a nivelului unde se situează clasa din punct de vedere al itemilor atinşi, a competenţelor 
urmărite. 

Evaluarea directă este cea orală şi se poate realiza prin comunicare unu la unu. Evaluatul va răspunde 
la întrebările ce îi sunt adresate. Însă copiii de vârstă preşcolară nu pot accesa singuri calculatorul , telefonul 
la orice oră aşa că timpul cadrelor didactice se modelează în funcţie de disponibilitatea părinţilor. În 
prezenţa acestora , copiii pot manifesta comportamente diferite (ex. nu ascultă, desfăşoară alte activităţi, nu 
doresc să vorbească online etc.) iar ,,invadarea spaţiului intim” nu este benefică. 

O altă modalitate o reprezintă evaluarea utilizând teste create prin intermediul platformei GOOGLE 
FORMS. În cadrul acestora sarcinile scrise vor fi înlocuite cu mici filmuleţe în care educatoare le spune ce 
au de făcut. Aceste teste ne furnizează informaţii clare centralizate în urma rezolvării lor şi pot fi accesate 
la orice oră. 

 
Ataşez linkuri la două din testele create de mine 
-https://docs.google.com/forms/d/11Ku7mILPjrddBFlEPuFBSwRJaaolOEndlvWYI6Eobzs/edit 
-https://learningapps.org/display?v=pm5qixzfc20  
 
Instrumentele de evaluare online ne oferă o multitudine de posibilităţi de evaluare, uneori tehnica 

fiind mai pregătită decât suntem noi dispuşi să explorăm . 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

-EDIȚIA 2020- 

 

PROF: VRĂCIOIU LUCIA-DIANA 

DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZA 
 

 Este un fapt dovedit acela că sistemul educațional este constant reorientat către noi practici de 

comunicare și cooperare pentru a asigura continuitatea învățării și funcționării organizaționale. Cu toate 

acestea, din 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării din România de a 

suspenda lecțiile față în față, măsurile instituite de Starea de urgență au dezvăluit diferite uneori moduri 

originale și creative de a fi și de a acționa. Uneori, adulții și alteori copiii au fost puși în poziția de a căuta 

și implementa noi moduri de conexiune socială și de a desfășura activități profesionale, sociale, culturale, 

recreative și de agrement. Ca urmare, utilizarea instrumentelor TIC a crescut exponențial într-un interval 

rapid. În acest sens, actorii educației directe, dar și indirecte (instituțiile guvernamentale, școlile, ONG-

urile și companiile private, profesioniștii din educație și tehnologie) au trebuit să colaboreze eficient pentru 

a găsi soluții - vorbim aici despre cercetarea administrativă, idei, resurse, portaluri, instrumente și platforme 

eLearning. Pe de altă parte, MEC și instituțiile sale subordonate au promovat, în ultimii ani, mai multe 

inițiative și programe cu o componentă digitală: sistemul de învățământ computerizat (SEI), acțiunea 

eTwinning, programe de formare a cadrelor didactice prin intermediul CCD sau furnizorii din sectorul 

privat, stabilind o bază de resurse educaționale deschise (vezi proiectele ROSE și CRED). Însă elementul 

care a dus la presiuni majore asupra sistemului educațional și asupra societății în ansamblu a fost utilizarea 

exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru educație. 

Revenind la situația actuală, digitalul a facilitat foarte mult continuarea activităților de învățare la 

distanță în timpul suspendării orelor. Prin urmare, pe lângă avantajele evidente, activitatea online are 

limitări – comunicarea artificială, întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni în condiții de capacitate 

limitată de lățime de bandă sau trafic intens. Un element interesant este monitorizarea e-learning-ului, care 

este considerat dificil de realizat. Acest lucru se datorează lipsei unei conversații autentice cu clasa, 

incapacității de a ține evidența luării notelor elevilor, administrării diferite și dificile a testelor de evaluare, 

pentru care este necesar să se utilizeze, majoritatea timp, o altă resursă digitală online.  

În calitate de profesor de Limba franceză la Colegiul ”Mihai Eminescu”, Bacău, am încercat să 

adaptez evaluarea elevilor la condițiile școlii online. În ceea ce privește testarea inițială, am ales evaluarea 

scrisă. Elevii intituției noastre lucrează utilizând platforma Google Classroom. În momentul începerii orei, 

am distribuit sarcina de lucru - testul și am procedat astfel:  
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Trasarea sarcinii de lucru în vederea evaluării și preluarea lucrărilor elevilor: 

    
După preluarea lucrărilor elevilor mei, am postat baremele testului, iar apoi am demarat evaluarea 

fiecărui document predat de elevi. 

    

Menționez că nu am dorit să realizez o evaluare generată de softul platformei, pentru a identifica 

precis lacunele elevilor mei, punctele slabe dar și punctele forte pentru a putea echilibra strategia didactică 

si să structurez conținuturile, adaptat nivelului lor pe parcursul întregului an școlar, un an plin de provocări. 

Totodată, am solicitat elevilor care au susținut testul, să țină camerele web deschise până la predarea 

lucrărilor. Cunosc clasa, fiindu-le profesor timp de 3 ani și pot mărturisi că am fost încântată de acuratețea 

desfășurării evaluării, chiar și în online, de transparența, de maniera de oferire a feedback-ului către elevi 

dar și de siguranța pe care ne-a oferit-o tuturor acest instrment. 
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EVALUAREA ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, VUCU ADRIANA FLORENTINA 

 
 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. 

 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); 

 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. 

 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. 

 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. 

 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), 
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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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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
 PROF. ZĂBAVA OANA-GEORGIANA 

 
Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului instructiv educativ, alături de predare 

şi învăţare şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora. 
Analiza rezultatelor şcolare oferă societăţii posibilitatea să se pronunţe asupra învăţământului ca 

subsistem, să confirme sau să infirme acumularea de către cei instruiţi a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare 
unei activităţi social-utile. 

Din punct de vedere pedagogic evaluarea oferă informaţii referitoare la relaţiile dintre componentele 
interne ale procesului educaţional, în special a celor dintre educator şi copil. Cunoscând performanţele 
copiilor putem aprecia dacă activităţile proiectate şi-au atins scopul. 

După momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluarea: iniţială, continuă 
(formativă), finală (sumativă, de bilanţ). 

Orice tip de achiziţie şcolară este condiţionată de fondul de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini 
dobândite anterior. 

Evaluarea iniţială se realizează atunci când un cadru didactic preia pentru prima dată un colectiv de 
copii (la începutul unei perioade de instruire: semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ sau la începutul unui 
program de instruire), cu scopul de stabili nivelul de pregătire al copiilor. 

Evaluarea iniţială este necesară în proiectarea activităţii viitoare şi pentru stabilirea modalităţilor de 
intervenţie care se impun. În cadrul acestui tip de evaluare se utilizează testul de evaluare iniţială, probe 
scrise şi verificări orale. 

Evaluarea iniţială a preșcolarilor este greu de realizat, mai ales la grupa mică și se pot realiza doar 
prognoze pe termen scurt însă este importantă și necesară pentru profesor și copii, pentru cunoașterea 
nivelului atins în dezvoltarea personalității, pentru cunoaşterea gradului de cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi atins, pentru individualizare și eficiență în activitate pe tot parcursul demersului didactic. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, copilul nu scrie, nu citeşte, iar evaluarea se face oral sau prin 
fișe de evaluare care la grupă mică nu sunt în cele mai multe cazuri relevante, mulţi nu pot ţine un creion 
în mână cu atât mai puţin să rezolve sarcini pe fişe de lucru. Preșcolarii sunt evaluați unul câte unul, 
educatorul trebuie să rețină ce a spus copilul, să treacă totul prin filtrul propriu şi să realizeze o radiografie 
cât mai fidelă, să aprecieze cât mai exact nivelul de dezvoltare al fiecărui preşcolar în parte dar şi al grupei 
în ansamblu pentru a putea planifica, proiecta activitatea ulterioară. 

Pentru o cât mai bună reuşită a procesului de evaluare iniţială aceasta se pregăteşte minuţios înainte, 
fiecare educatoare selectează, indicatorii de performanţă ce ar fi trebuit atinşi de copil până la stadiul în 
care se află copilul, conţinuturile ce se vor evalua, mijloacele de realizare a evaluării dar şi strategia 
didactică ce o să fie utilizată. 

Pentru a nu timora copilul mijlocul cel mai frecvent utilizat dar şi forma de realizare a activităţii este 
jocul. Prin joc copiii nu simt că sunt evaluaţi, jocul liber, jocul simbolic dar mai ales jocul didactic oferă 
informaţii despre cunoştinţele, priceperile şi deprinderile copiilor într-un mod eficient, sistematizat dar şi 
atractiv. La joc se adaugă observarea curentă a comportamentului copiilor în diverse situaţii educative sau 
rutinare. 

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire pe tot 
parcursul anului şcolar. Evaluarea nu presupune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau 
ierarhizarea lor ci doar stabilirea stadiului atins de fiecare preşcolar și astfel se recomandă raportarea la 
baremele de evaluare realizate înainte de începerea evaluării şi valabile pentru toţi copiii. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării inițiale, 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, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
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rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 

Pe baza informațiilor oferite de evaluarea inițială se realizează demersul pedagogic imediat următor 
și dacă este cazul se iau măsuri de recuperare a lacunelor descoperite. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea diferențiată a copiilor, 
selecția riguroasă a conținutului învățării, 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 grupă (frontală, individuală și pe grupe). 

Informaţiile obţinute în urma evaluării trebuie comunicate beneficiarilor primari ai educaţiei - copiii 
dar şi beneficiarilor secundari - părinţilor care trebuie să cunoască stadiul în care se află copiii lor, gradul 
de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi atins pentru a putea sprijinii procesul instructiv educativ. 

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. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât se poate 
interveni pe baza informaţiilor obţinute asupra întregului proces instructiv educativ, prevenirea și controlul 
sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii 
pertinente și prompte din partea educatorului. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie 
un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în 
beneficiul preșcolarului. 
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STRATEGII DE EVALUARE ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ZAMFIR DIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL NICOLAE ȘOVA” /  

G. P. N NR. 1 PODURI 
 

În absența relaționării față în față cu preșcolarii, în contextul fizic al grupei, trecem printr-un proces 

de adaptare, flexibilizare și învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de preșcolari și suntem modele 

pentru ei pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi. 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 indiferent de nivel sau ciclu curricular 

este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

 Cele mai utilizate mijloace folosite în predarea online la preșcolari sunt: whatsapp, facebook, 

messenger, apeluri telefonice, sms și alte platforme.De un real ajutor în predarea în învățământul preșcolar 

sunt: softurile educaționale, situri cu informații și ilustrații, fișe în format word și poze cu tema din auxiliare 

utilizate la grupă. 

 Pentru a se putea realiza predarea este nevoie de implicarea părinților și de accesul la tehnologie. 

Noi, educatoarele, suntem norocoase pentru că preșcolarii ulilizează smartphonurile părinților care sunt 

conectate la datemobile. 

 În continuare voi prezenta o fișă de evaluare inițială la Domeniul Științe/Cunoașterea mediului la 

grupa mijlocie. Ele au fost trimise pe whatsapp-ul grupei și scoase de părinți care au imprimantă sau trimisă 

la domiciliu pentru a o complete preșcolarii și apoi trimise poze cu ele lucrate de copii.Iarăși este nevoie de 

ajutorul părinților pentru a citi cerința de pe fișă. 

Evaluarea inițială permite cunoașterea nivelului de dezvoltare cognitivă, a intereselor, a cunoștințelor 

anterioare, a deprinderilor intelectuale ale copiilor. Concluziile evaluării inițiale ajută la alegerea strategiilor 

adecvate care să permită copilului adaptarea rapidă la programul grădiniței, începerea unui program care 

să-l ajute pe copil să se dezvolte armonios din toate punctele de vedere. Pe baza acestor informații se poate 

realiza planificarea calendaristică, ținându-se cont de interesele, cunoștințele și de ritmul de dezvoltare al 

fiecărui copil. 
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Data: ………………… 

Numele:……………….. 

 

EVALUARE INIŢIALĂ 

DOMENIUL ŞTIINŢĂ- CUNOAŞTEREA MEDIULUI 
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 PLANIFICARE 
02-05.06.2020 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ” BUZĂU 

PROF. ÎNV.PREȘC. IRIMIA MARILENA / ZAMFIR GINA MARIANA 
 
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU- Evaluare finală 
TEMĂ INDEPENDENTĂ- „NE-AM JUCAT, AM ÎNVĂȚAT!”  
GRUPA- mijlocie 
EDUCATOARE- prof. înv. preșc. Irimia Marilena / Zamfir Gina Mariana 
 

TURA I  
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitatea metodică Semnătura 

educatoarei 
LUNI 
1.06.2020 

 
LIBER 

   

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
MARȚI 
2.06.2020 
 
 

1.”EU ȘTIU, EU 
POT!” 
 
 
DȘ – cunoașterea 
mediului 
“Când se-
ntâmplă?” – joc 
didactic 
 (DS, DLC, DEC)  
 
 
 
 
2. Moment dans 
și mișcare: 
„Jocuri 
distractive in casa 
și în aer liber!” 

 -accesați PPT-ul, apoi 
recunoașteți anotimpul și 
acțiunea specifică acestuia; 
-identifică și denumește 
aspectele caracteristice fiecarui 
anotimp (toamna, iarna, 
primavara, vara); 
-enumeră zilele saptamânii în 
succesiunea lor, precum și trei 
momentele din timpul unei zile; 
-ascultă cu atenție și ghicește 
răspunsurile; 
 
-executați mişcările indicate, în 
aer liber, în curte sau în faţa 
blocului; 

-consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai 
eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor:  
1. 
 PPT „Când se întâmplă?”-Whats 
App 
1*. 
https://www.youtube.com/watch?
v=TAFbxEmyuBU „HAI 
GHICESTE!”-animale sălbatice 
2. 
.https://www.youtube.com/watch?
v=z7sxwsjmc6M 
-participarea la discuţiile metodice 
de pe grupul whatsapp și 
messenger al grădiniţei, Meet, 
Zoom; 
-realizarea materialelor și postarea 
acestora pe grupul părinților; 
-studiu individual: Noutăţi pe site-
ul ISJ Buzău  

 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
MIERCUR
I 
3.06.2020 
 
 

1,,CUTIUTA 
CU 
SURPRIZE’’ 
 
DLC-
„Recunoaste 
personajul!” (joc 
didactic) 
 
2. Moment de 
mișcare: 
„Gimnastica în 
aer liber” 

-accesați link-ul pentru a viziona 
fimulețul cu jocul didactic; 
-recunoaşte poveştile, alege 
planşele potrivite poveştii 
indicate; 
-recunoaşte personajele din 
poveştile ; 
-precizează însuşirile specifice, 
identificând valenţele pozitive-
negative ale personajelor; 
-povesteşte un fragment din 
poveştile cunoscute; 
-Aşează planşele în ordinea 
desfăşurării poveştii; 

-consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai 
eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor:  
1.  
https://www.youtube.com/watch?
v=kiHsDCwGNc8  
2. 
https://www.youtube.com/watch?
v=jUNBugrF1iU&t=32s 
-realizarea materialelor; 
-trimiterea materialului pe 
WhatsApp -ul grupului.  
 
-studii individuale de pe diferite 
grupuri educaționale, ședința 
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-recunoaşte personajul 
asociindu-l cu povestea din care 
face parte; 
-executați mişcările indicate, în 
aer liber, în curte sau în faţa 
blocului; 

video cu Consiliul Profesoral al 
școlii, consultări metodice; 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
JOI 
4.06.2020 
 
 

1„MAGAZINU
L DE JUCĂRII 
DE ACASĂ” 
DS 2-Activ. 
Matematică 
”Cine știe 
câștigă!”-joc 
didactic 
 
2. Moment de 
mișcare: „Jocul 
românesc” 
 

-accesați link-ul, apoi identificați 
pozitia spațială a unui obiect și 
apreciază global cantitatea (de 
elemente) unei grupe față de o 
alta (« multe », « putine », « tot 
atatea »; 
-compara 2 grupe de obiecte prin 
corespondență de unu la unu « 
formare de perechi »; 
-numară în limitele 1-5, 
raportând cantitatea la număr și 
asociază cifra corespunzatoare 
 
-asociază mișcările sugerate de 
textul cântecului cu ritmul 
acestuia; 

-consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai 
eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor:  
1. 
https://www.youtube.com/watch?
v=GwXF4gnwr6w 
 
2. 
https://www.youtube.com/watch?
v=FsP566Qg1Uk 
 
-conceperea fișelor de lucru 
-realizarea materialelor; 
-studii individuale ale site-ului 
MEC, consultări telefonice cu 
membrii comisiei metodice; 

 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
VINERI 
5.06.2020 

1.”JUCĂRII EU 
MI-AM 
FĂCUT, DIN 
PLASTILINĂ 
ȘI DIN LUT!” 
DEC: “Uite ce 
știu eu să 
modelez!” 
 
2. Moment de 
mișcare: „Să 
facem sport!” 
 

-accesați link-ul și urmăriți cu 
atenție modul de realizare a unui 
obiect din plastilină; 
-utilizați corect instrumentele și 
tehnicile modelajului, finalizând 
tema propusă; 
-analizează critic și autocritic 
modul de executare; 
-respectă poziția corectă a 
corpului față de suportul de lucru 
pentru o bună coordonare oculo-
motorie; 
 
-executați mişcările indicate, în 
aer liber, în curte sau în faţa 
blocului; 

-consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai 
eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor: 
 1. 
https://www.youtube.com/watch?
v=F92DLASCxEk 
 
2. 
https://www.youtube.com/watch?
v=YhGsGG4qgN8 
-căutarea și sortarea materialelor 
audio-video ce se vor trimite 
preșcolarilor în format ppt si video 
(vezi primul link de mai sus); 
-realizarea planificării on line, a 
materialelor și postarea acestora pe 
grupul copiilor; 
-studii individuale, ședințe video-
Meet și Zoom, consultări 
metodice. 

 

TURA I 
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
Link-uri trimise:  
1 https://www.youtube.com/watch?v=TAFbxEmyuBU  
2.https://www.youtube.com/watch?v=z7sxwsjmc6M 
3.https://www.youtube.com/watch?v=kiHsDCwGNc8  
4. https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=32s 
5.https://www.youtube.com/watch?v=GwXF4gnwr6w 
6.https://www.youtube.com/watch?v=FsP566Qg1Uk 
7.https://www.youtube.com/watch?v=F92DLASCxEk 
8. https://www.youtube.com/watch?v=YhGsGG4qgN8 
9.discuții telefonice sau pe diferite platforme whatapp, facebook  
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FISA INTERDISCIPLINARĂ 
-evaluare finală, grupa mijlocie- 

 
DOMENIUL ŞTIINŢE- CUNOAŞTEREA MEDIULUI 
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Cunoasterea mediului- activ. online „CÂND SE ÎNTÂMPLĂ?” 
(DS 2+ DEC+DOS-Ed. Ptr. sănătate) 

Grupa mijlocie 
 
 După vizionarea online a ppt cu jocul didactic „Când se întamplă?”, copiii vor rezolva următoarele 

sarcini, pe parcursul întregii zile: 
*Descrie imaginile din căsuţe. Ce anotimpuri recunoşti? 
*Încercuieşte elementele specifice fiecărui anotimp şi arată printr-o linie anotimpul potrivit.  
*Numără elementele din grupele formate şi scrie atâtea buline câte elemente sunt. 
*Colorează elementele anotimpului preferat!  

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TAFbxEmyuBU  
https://www.youtube.com/watch?v=z7sxwsjmc6M 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. INVAȚAMANT PRIMAR: ZAMFIR NICOLETA MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE DIBOS”, 
COMUNA MANESTI, JUDETUL PRAHOVA 

 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe săptămâni, 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. 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze 
organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie 
instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai 
mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din 
clasa fizică și nu toate orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început 
deja să aplice aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă 
răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună.  

Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri 

de resurse: 
1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii.  
2. 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. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de 
profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

3. 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. 

Teste și exerciții 
• ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare creată de soții Cătălin și Ana 

Ungureanu, 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. Profesoara de 
matematică Ana Ungureanu a explicat pe scurt cum poate folosi un profesor aplicația pentru clasa sa. 
Partea bună este că odată înscrisă o clasă de la o anumită școală, orice profesor poate asigna exerciții 
și teste aceleiași clase, fără a mai introduce elevii încă o dată. Găsiți explicații video în scurtele 
tutoriale de pe platformă. 

• 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 puteți crea 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. Vă recomandăm să îl folosiți 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.  

• Alternative de aplicații pentru quiz-uri online sunt și Quizizz și Kidibot.ro (pentru aceasta, 
elevii au nevoie de email): profesoara Mariana Lazăr a oferit câteva exemple de teste create pe profilul 
său creat pe Kidibot. 
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• Prezentare interactivă cu sondaje de opinie prin Mentimeter: aceasta este o soluție utilă pe 
care o puteți folosi în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google Meet, când vă partajați ecranul. Cu 
un cont gratuit pe Mentimeter, puteți crea prezentări interactive, la care să adăugați întrebări cu 
răspuns închis. Spre exemplu, când introduceți o temă nouă sau vreți să măsurați pe parcursul lecției 
cât de multe au înțeles elevii, puteți include o întrebare cu mai multe variante de răspuns dintre care 
doar una este corectă, iar rezultatele vă apar imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, puteți 
corecta informații care au rămas neclare și îndrepta procesul de învățare. Odată ce creați un sondaj, 
un Wordcloud (norișor de cuvinte creat automat pe baza cuvintelor introduse de elevi), sau un test cu 
variante de răspuns, se va crea automat un cod pe care participanții îl pot introduce accesând 
menti.com pentru a putea oferi răspunsul. Contul gratuit permite maxim 2 întrebări pe prezentare, dar 
puteți creat prezentări nelimitate pentru audiențe nelimitate. 

Aplicații și jocuri 
• Open Board: pe lângă întâlnirea online, când partajați ecranul, dacă vreți să creați o tablă 

interactivă pe care să puteți nota în timp ce prezentați, vă recomandăm aplicația Open Board. O puteți 
descărca gratuit și vă puteți înregistra cu un cont de unde puteți încărca documente precum pdf-uri sau 
imagini pe care să le expuneți pe ecran, în timpul întâlnirii online și pe care puteți face adnotări în 
timp real, ca și cum ați folosi o tablă interactivă. Profesoara Ana-Maria Tudorache a făcut o 
demonstrație în timpul întâlnirii online, arătând cum folosește aplicația împreună cu o tabletă grafică 
cu un pix digital cu care face notițe. Puteți să filmați toată prezentarea și să o salvați într-un clip video 
pe care să-l împărtășiți ca lecție înregistrată pe care să le-o trimiteți elevilor să o urmărească de acasă 
(încărcată pe Google Drive, de exemplu, cu opțiunea Share link), urmând ca în timpul întâlnirii online 
să lămuriți neclarități sau să discutați cu elevii ce au înțeles și să consolidați cunoștințele. 

• Padlet: o platformă de colaborare online, unde puteți crea împreună cu elevii table cu post-it-
uri virtuale, imagini, link-uri și documente. Înregistrându-vă cu un email, gratuit, puteți folosi o 
“tablă” virtuală pe care o puteți împărtăși cu orice elev sau profesor, printr-un link unic, unde fiecare 
poate contribui (de pe mobil sau laptop) și toți pot vedea contribuțiile celorlalți. Puteți 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 etc. Aici găsiți un scurt tutorial despre cum puteți crea un cont și o primă 
tablă virtuală.  

• 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 
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EVALUAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR: ZAMFIROIU ANDREEA 

DISCOVERY KIDS, RM VALCEA 
 
 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? 

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. 

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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AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE INVAȚARII ONLINE IN ROMANIA 

 

ZEGHEANU IRINA 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR GRADINIȚA CU P.N. NR. 14 TG-JIU 
 

 România nu este tocmai pregătită pentru o abordare online. 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. Însă în învățământul public există numeroase 

probleme cu care se confruntă elevii, părinții și profesorii. Cu bune și cu rele, acesta este sistemul de care 

momentan depinde educația copiilor din România în perioada imediat următoare. Avantaje ale sistemului 

de învățământ online (cel puțin în teorie): – 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); – 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. 

 Ce spun experții – dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de 

exemplu în programe care permit chiar evaluarea instant; – copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la 

resursele educaționale după un program mai flexibil; – se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi 

– o problemă în unele școli urbane în special; – teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători 

și profesori mai buni, care altfel nu erau dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse 

mai complexe în mediul online; – dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de 

sistemul educațional, acestea pot uniformiza modul de predare; – părinții au acces complet la modul în care 

acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului 

(acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza sisteme de catalog online). 

 Elevii cu dificultăţi profunde de învăţare reuşesc să înveţe că prin acţionarea unei taste pot să 

controleze o anumită secţiune a ecranului, astfel înţelegând noţiunea de cauză şi efect, devin conştienţi de 

posibilitatea de a interveni, schimba mediul în care trăiesc.  

 Ca spectator, copilul priveşte, ascultă şi răspunde pasiv, iar relaţia dintre copii şi mediul de învăţare 

se reduce la receptarea simplă a diverselor informaţii. În acest context, folosirea tehnologiei evidenţiază 
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partea senzorială prin stimulări vizuale, auditive sau tactile, într-un context stimulativ şi motivant. Ca 

participant, copilul începe să interacţioneze cu mediul său şi învaţă o acţiune specific împreună cu efectele 

produse (ex. atingerea unui computer produce un răspuns, sub forma unei explozii de culori, imagine 

prezentată pe monitor).  

 Dezavantaje evidente ale învățământului online în România – lipsa accesului la tehnologie pune mari 

probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării 

rețelelor), dispozitivele de acest gen sunt însă destul de sensibile mai ales la utilizarea de către copii, iar 

service-ul / înlocuirea va fi o problemă care va afecta procesul cursiv de educație în mediile defavorizate 

(să nu uităm că există și gospodării fără curent electric în mediul rural).  

 Concluzia unanim expusa în dezavantajul învățământului onlineeste :– lipsa posibilității notării 

adecvate, 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.  

 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

*https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-

in-romania-2997336; 

*https://www.bzi.ro/avantajele-si-dezavantajele-invatarii-on-line-o-analiza-argumentata-legata-de-

provocarile-educationale-in-perioada-pandemiei-de-covid-19-3926206 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ON-LINE – O NOUĂ PROVOCARE 
 

PROF. ZIMAN LĂCRIMIOARA 
LICEUL TEHNOLOGIC “CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ” 

JUD.CARAȘ-SEVERIN 
 
 "Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege;  
 dacă nu-l poţi întelege, nu-l poţi controla;  
 dacă nu-l poţi controla, nu-l poţi îmbunătăţi." H. J. Harrington 
 
Vremurile pe care le trăim determină sistemul educațional să treacă printr-un proces rapid de 

schimbare și să se adapteze noilor nevoi ale societății. Profesorii, ca parte integrantă a sistemului 
educațional, sunt supuși aceluiași proces. Chiar dacă multe cadre didactice au abilități digitale, iar mulți 
copii au la dispoziție telefoane inteligente, laptop-uri și tablete, sarcina de a realiza un proces educațional 
calitativ și eficient nu este deloc simplă.  

Cum știu dacă am făcut ceea ce trebuia ? Cum verific dacă m-am făcut înțeles?  
Acestea sunt întrebările pe care și le pun tot mai des profesorii. Răspunsul la aceaste întrebări pune 

problema conturării unei metodologii de evaluare a eficienţei activităţii desfăşurate. Știm că procesul 
educaţional are trei componente: predare-învăţare-evaluare, primele două depinzând de modul cum este 
proiectată evaluarea. 

Reprezentând o activitate de mare complexitate, evaluarea subsumează, în fapt, două demersuri, după 
cum urmează: 

a) mai întâi, o activitate de măsurare care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă; 
b) în al doilea rând, o activitate de apreciere . 
Putem aprecia că un bun evaluator trebuie să respecte următoarele principii şi competenţe de bază: 

competetența profesională, integritatea, obiectivitatea, confidențialitatea. 
Nu trebuie să considerăm că suntem perfecţi , ci trebuie să avem în vedere dictonul latin: „ învăţând 

pe alţii , înveţi la rândul tău”. 
 Astăzi profesorul trebuie să facă faţă urgenţei problemelor practice pe care trebuie să le rezolve. 

Evaluarea în mediul on-line este o nouă provocare. Există diferențe față de evaluarea tradițională. Apar noi 
strategii și modalități de evaluare. 

În predarea la distanță trebuie pus accentul pe feedback-ul formativ în timp ce elevii lucrează la teme 
și sarcini de lucru, în loc să primească note doar la sfârșit.  

Majoritatea platformelor de management al învățării, cum este Google Classroom, pe care eu am 
folosit-o cu succes, au facilități pentru furnizarea de feedback.  

Utilizând Google Classroom am discutat cu elevii (folosind Meet-ul care e inclus), am corectat teme( 
se pot încercui greșelile și explica pe exercițiu greșeala) am oferit feedback direct fiecărui elev. Am folosit, 
de asemenea, teme cu chestionare. 

Am observat că Google Jamboard poate fi folosit foarte bine pentru vizualizarea 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 oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.  

Pentru realizarea de teste interactive pot fi folosite aplicațiile Kahoot și Quizizz . 
Toate aceste platforme prezintă au o serie de avantaje, cum ar fi: accesul la cunoștințe, în orice 

moment și din orice locație, centrare pe elev/participant, colaborarea elevilor, favorizează creativitatea, 
permit accesul la noile competențe cerute de viața modernă, permit interacțiune sincronă și asincronă între 
profesor și elevi etc. 
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Există și dezavantaje: pregătirea unor astfel de cursuri necesită timp și resurse tehnologice, necesită 
experiență în domeniul calculatoarelor, atât pentru elevi cât și pentru profesori, elevii trebuie să fie extrem 
de motivați, lipsa de socializare etc. 

Trebuie să depășim dezavantajele și să reușim să facem față cu succes momentului. 
În ultima vreme au apărut tot multe platforme și aplicații care pot fi utilizate în procesul educațional. 

Depinde de experiența fiecărui cadru didactic cum alege modalitatea cea mai potrivită pentru a-și atinge 
obictivele și a reuși să pregătească cât mai bine elevii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
- http://www.bcub.ro/cataloage/unibib/evaluarea-in-biblioteci 
- https://edict.ro/ 
- https://www.noi-orizonturi.ro/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE - 

EDIȚIA 2020 
PROGRAMUL HOT POTATOES 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ZAHARIA ANDREEA VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 „ DIACONU CORESI” 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 elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru predarea-
învățarea-evaluarea 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; se poate face progres; se pot încuraja elevii 
/studenții să învețe și să lucreze independent. 

 Testele pedagogice reprezintă teste de cunoștințe care sunt probe standardizate utilizate în prcesele 
de instruire pentru a măsura progresele sau dificultățile din activiatea de învățare. Obiectivele testelor 
pedagogice vizează măsurarea cunoștințelor și capacităților fundamentale proiectate în cadrul programelor 
școlare. Această acțiune presupune implicit aprecierea gradului de înțelegere, aplicare, analiză și sinteză a 
informației, calitatea de apreciere fiind obținută într-o anumită perioadă de timp determinată, într-un 
domeniu al cunoașterii generale, de profil, de specializare. 

 Programul Hot Potatoes este unul gratuit, se poate utiliza oricând, oricât timp dorim. Acest program 
permite realizarea de teste folosind câteva tipuri de bază. Aceste exerciții sunt pagini Web standard. 
Avantajul utilizării acestui program este că nu necesită cunoștințe de HTML sau JavaScript. Tot ceea ce 
trebuie utilizatorul să facă este să își aleagă tipul de test, întrebările și să introducă variantele de răspuns. 
Programul va crea automat printr-o simplă apăsare a tastei funcționale F6 o pagină Web. Această pagină 
de web poate fi postată pe pagina personală de internet. Cu un minim de cunștințe de HTML paginile de 
internet pe care le creează programul pot fi particularizate. 

 Pentru a descăca programul Hot Potatoes versiunea 6.3 se accesează pagina http:/hotpot.uvic.ca/ și 
se descarcă versiuna corespunzătoare sistemului nostru de operare. După ce este rulat setul-ul la prima 
accesare va trebui să vă alegem limba . 

 Avem posibilitatea de a crea cinci tipuri de teste: JCloze, JMatch, JMix , JCross, JQuiz. A șasea 
categorie The Masher permite combinarea tuturor tipurilor de teste puse la dispoziție de Hot Potatoes, 
realizând o pagină Web completă. 

 Testele JQuiz – exerciții bazate pe întrebări- pot conține un număr nelimitat de întrebri. Acestea pot 
fi de mai mule tipuri: întrebări cu alegere mutiplă, întrebări cu răspuns scurt,întrebri ce combină cele două 
tipuri aterioare, întrebări cu butoane de bifare a răspunsului corect 

 JCloze – exerciții cu spații libere- este utilizat pentru realizarea de spații libere care vor fi ulterior 
completate de ctre elev. În cazul în care elevul nu se descurcă poate să se ajute din aproape în aproape prin 
folosirea butonului Hint. Acesta va introduce rând pe rând câte o literă a cuvântului căutat. Toate metodele 
de ajutor ale elevului către obținerea unui răspuns corect vor scădea din nota finală. 

 Exerciții de potrivire – JMatch , permite potrivirea informațiilor care se regăsesc pe două coloane. 
Varianta drag/drop format permite utilizarea și potrivirea unor imagini, astfel în partea stângă se introduce 
o listă de cuvinte, iar în partea dreaptă o listă de imagini care trebuie asociate fiecărui cuvânt în parte. 

 JMix – exerciții de anagramare – este folosită pentru anagramarea unor cuvinte/litere și aranjarea lor 
corectă într-o propoziție/cuvânt. 

 Cuvinte încrucișate – JCross , programul Hot Potatoes are o facilitate care permite realizarea 
automată a unui rebus. 

 Testele din acest program pot fi personalizate pentru a deveni cât mai atractive pentru elevi, mai ales 
dacă vorbim despre copii de vârstă școlară mică. Putem configura testele create prin adăugarea unui nume 
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testului, unor informații utile pentru rezolvitorul testului, introducerea unor simboluri ( față 
zâmbitoare/tristă) pentru a indica corectitudinea răspunsului oferit, imagini cu ce va afișa programul la 
finalizarea testului, modificarea textului care apare scris pe butoane. Putem insera imagini corespunzătoare 
anumitor acțini, pentru a putea fi folosite cu ușurință de copiii din învățământul primar. De asemenea, avem 
posibilitatea de a defini imaginea de fundal, culoarea caracterelor, butoanelor, textului din test, etc. pentru 
a stârnii interesul și implicarea tuturor copiilor, în funcție de specificul vârstei. 

 Programul Hot Potatoes ne oferă o gamă largă de activități potrivite pentru evaluare și poate fi adaptat 
cu ușurință specificului învățământului primar. Există, însă, o multitudine de programe și aplicații pe care 
le putem folosi pentru a veni în întâmpinaea noilor nevoi în evaluare. Profesorii care caută modalități de 
integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și în evaluare au alegeri aproape 
nelimitate. În contextele online, implicarea este absolut esențială, trebuie să avem curajul să explorăm și să 
încurajăm elevii să facă același lucru. 
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 TEHNICI DE EVALUARE ÎN SISTEM ON-LINE 

 
PROF. ZAINEA DANIELA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA VRANESTI 
 
 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. 

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

– 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 contextul online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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,,EVALUAREA ÎN ONLINE” 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PREȘCOLAR: 

ZAMFIR MIRELA CLAUDIA 
 
 Începând cu 11 martie 2020, când Ministerul Educației a decis să închidă școlile și să treacă din 

învățământul față în față la învățământul online totul a fost foarte dificil de abordant la început atât pentru 
profesori cât și pentru copii. Sistemul de învățământ s-a reorientat către canale noi de comunicare și de 
cooperare prin care să realizeze continuitatea învățării și o bună funcționare organizațională. 

 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, există o paletă diversă de tehnologii în predare și 
evaluare, dar trebuie să vină cu îmbunătățirea modului de până acum. Experiența actuală ne ajută să 
înțelegem că tehnologiile se pot aplica cu ușurință în activitatea didactică. Provocarea pentru profesori este 
să se îndepărteze ușor de noțiunea de evaluare ca document word – adică de la simpla înlocuire a unei hărtii 
cu un document electronic, nepalpabil și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

 Evaluarea este o etapă importantă în activitatea didactică fără de care nu putem să derulăm scenariul 
didactic. Ea face parte din procesul de predare-învățare-evaluare și este așa zisul ”răul necesar” din educație. 
Prin evaluare înțelegem totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele 
obținute în urma unor tehnici, metode și instrumente de apreciere în conexiune cu obiectivele propuse la 
începutul activității și tipul evaluării, în conformitate cu nivelul de vârstă. Evaluarea ne ajută să observăm 
nivelul de gândire și dezvoltare al copiilor, adică să constatăm cu ce fel de îmbunătățiri să venim asupra 
dezvoltării copiilor. 

 Din cărțile marilor pedagogi știm că există evaluare inițială, evaluare formativă și evaluare sumativă. 
Acestea au fost definite pentru timpurile de atunci, dar s-au potrivit și perioadei contemporane până într-un 
punct în care nu se mai putea face evaluarea față în față prin metodele cunoscute, iar profesorii și-au dat 
seama că trebuie să devină mai inventivi și să caute variante pentru evaluarea în online. 

 Fiecarea profesor și-a arătat măiestria în realizarea materialelor pentru activitățile în diferite 
platforme și aplicatii. A urmat o perioadă în care profesorii au căutat cele mai bune programe, platforme, 
apliacții pentru a realiza cât mai atractiv activitățile și lecțiile pentru nivelul de vârstă. 

 Cumva ceea ce știam despre evaluare că o facem la începutul de an școlar, pe parcursul anului și la 
sfârșit de an prin rezolavrea fiselor de către copii sau punem în aplicare jocuri didactice sau pur și simplu 
facem evaluarea prin observarea sistematică a copiilor, s-a transformat într-o reformulare a tot ceea ce 
știam. Profesorii au căutat cele mai bune activități în online, acestea necesită o documentare amănunțită, la 
fel și platforma pe care o folosim trebuie să fie accesibila tuturor, cea mai cunoscută este Google Classroom 
în care se face o clasă virtuală, iar copiii au acces la teme și materiale atăt în timp real cât și în altă zi când 
dorește să revină asupra unei teme. 

 Realizarea unei acrivități în online trebuie să conțină activități care se pot desfășura în casă cu 
materiale accesibile tuturor sau care se pot înlocui. De exemplu la matematică putem folosi nasturi, boabe 
de fasole, hârtie mototolită pentru o activitate de numărare sau aprecierea cantității. Mereu educatoarea 
trebuie să gândească aceste lucruri pentru a avea posiblitatea toți copiii să participe. Evaluarea în online se 
poate face prin întâlniri video cu copiii pe anumite aplicații, platforme. De exemplu într-o evaluare 
formativă la sfărșitul unui proiect tematic la Domeniul Științe /Activități matematice, tema forme 
geometrice se poate face jocul ,,Alungă norii” . Educatoarea pregătește un soare și norii din hârtie colorată. 
Pe fiecare nor se scrie o întrebare legată de formele geometrice. Se confecționează atâția nori câți copii sunt 
în clasă. Educatoarea arată norii la cameră sau se poate realiza într-un program interactiv în care copiii 
apasă pe nor și acesta dispare. Întrebările de pe nori pot fi: ,,caută în camera ta un obicet pătrat?”,,Spune cu 
ce formă seamănă ceasul tău?” etc.. Prin acest tip de evaluare putem observa și dacă informația a trecut prin 
filtru copilului și vedem dacă copilul răspunde mecanic sau nu. Putem face evaluarea în aplicația Google 
Classroom unde putem crea o temă cu termen limită și în decurs de o zi așteptăm desenul, fișa să fie trimisă, 
apoi vedem itemii ce au fost realizați. 

Putem să ne înregistrăm când citim o poveste și copiii să ne trimită un desen cu un tablou preferat din 
poveste. 
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 Prin impactul pe care l-a avut această pandemie aupra oamenilor, economiei, învățământului ne-a 
făcut să fim mai prezenți și să dăm fiecare dintre noi o mână de ajutor pentru mersul bun a lucrurilor în 
continuare. Nu trebuie sa vedem doar parte negativă a vremii ci si partea pozitivă care ne-a ajutat sa ne 
redescoperim talentul de a transimte copiilor informațiile. Evaluarea se poate desfășura și în online prin tot 
ce ne pune la dispoziție tehnologia si de care trebuie să profităm în fiecare zi. În concluzie putem spune ca 
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. 
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PREZENTAREA INSTRUMENTELOR INTERACTIVE DE EVALUARE A 

CUNOȘTINȚELOR ELEVILOR ÎN MEDIUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: ZAMFIR OANA RAMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MAGURA 

 
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.  
Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea grupare: 
• Metode și tehnici de evaluare tradiționale - probe scrise (fișe cu sarcini), probe orale și probe 

practice; 
• Metode și tehnici de evalure alternative - lucrări 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, 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/clasei.  

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, a învăţării″, astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  

 Realizarea funcţiilor evaluarii (diagnostică, prognostică, de selecție, de certificare, motivațională, de 
orientare școlară) presupune folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare, diversificarea tehnicilor şi 
instrumentelor de evaluare. 

Trecerea de la învăţământul tradiţional spre învăţământul modern este un proces de inovare 
sistematică şi competentă a practicilor tradiţionale. Aceasta nu înseamnă desprindere, separare faţă de 
trecut, ci presupune o atitudine pozitivă faţă de schimbare, o preluare critică a ceea ce este valoros în tradiţia 
învăţământului românesc şi stăpânirea unei metodologii de inovare continuă. 

Noile tehnologii ale informării şi comunicării (N.T.I.C), cu largi aplicaţii în toate domeniile, au 
pătruns în învăţământ. Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare 
diversitate de modalităţi.  

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. 

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. 
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Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt: chestionarele, sarcinile și întrebările, precum 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/enumera câteva astfel de instrumente/aplicații ce pot fi utilizate în 
evaluarea elevilor: 

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

b). 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. 

c). Google Forms: permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feed-back, 
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 feed-back 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. 

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

e).Wordwall: mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Aceasta 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. Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul ″Partajează″. 

f). 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. 

 g). 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 putem alege 
să importăm întrebările sau să creăm singuri întrebările. Pentru aceasta vom selecta ″New question″ și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi: Multiple choice (alegere multiplă); Check box (casetă 
de bifat); Fill-in-the blank (completare); Poll (sondaj); Open-ended (răspuns deschis). 

h). 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 opt teste. 

i). 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, putem accesa ″Alcătuiește exerciții″, apoi alegem tipul care se potrivește 
conținutului dorit de noi. 

j). 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 
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bazate pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită ″The Masher″, care va compila toate 
exercițiile ″Hot Potatoes″ într-o singură unitate. 

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 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. 

Închei cu un citat: ″Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, 
aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feed-back-ului învățării, acțiuni inițiate prin 
microdeciziile educatorului.″  
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EVALUAREA ON LINE, O PROVOCARE A SECOLULUI XXI  
ÎN CONTEXT PANDEMIC 

 
 PROFESOR ZAMFIRESCU RALUCA 

 LICEUL VOIEVODUL MIRCEA, TÂRGOVIȘTE, DÂMBOVIȚA  
 
 Evaluarea învățării la distanță prezintă multe provocări pentru profesori în timpul pandemiei covid-

19. 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. Cu toate acestea, acest tip de evaluare poate avea unele avantaje, 
cum ar fi accesul rapid la evaluare pentru familiile îndepărtate și timpul redus de călătorie pentru elevi și 
familiile acestora. 

 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 pentru a face o judecată și 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 punerea în practică a acestor evaluări. Iată o listă cu 
7 instrumente  

1. 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 diferite 
teste (sau manual) și pot susține cât mai multe examene și ori de câte ori doriți ...  

2. The answer pad  
Folosiți tehnologia pentru a vă implica studenții 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. 

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

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

4. 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 posta pe un blog sau pe un site de curs. Pentru a înscrie 
și corecta automat testele, pur și simplu adăugați scriptul Floobaroo pe foaia de calcul Google. 

5. 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 opțiunea de a oferi întrebări cu răspunsuri multiple 
sau cu un adevărat-fals clasic. 

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

6. Quizlet 
Acest instrument online permite profesorilor să creeze cu ușurință 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. 

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

și materiale de curs cu evaluări la distanță. Astfel, le permite profesorilor să creeze chestionare pe orice 
temă, cu diverse întrebări. 
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ROLUL EVALUĂRII PREDICTIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
PROF. ELENA-LUMINIŢA ZAMFIRESCU  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂDULEŞTI, IALOMIŢA 
 
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 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune 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. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 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, elevii se pot concentra liber asupra rezolvării 
itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă aceștia au pregătirea necesară crării 
premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”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”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. 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 următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, 
selecția riguroasă a conținutului învățarii, 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). 

 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune și evidențierea unor priceperi și aptitudini. 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, personal am evidențiat reușitele elevilor. Aceste 
reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în direcția realizării 
planului individualizat de învățare. Atenția a fost concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul 
schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. 
Am urmărit 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. 
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 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. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că “este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al profesorului, cu ajutorul căruia 
se perfecționează activitatea pusă în beneficiul elevului. 

 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. 
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 METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
  

ZBIRCEA ALINA 
 
 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. 

 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 învățarea. 

 Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare.  

 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. 

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 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 
și cel preșcolar. 

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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ÎNVAȚAMANTUL ONLINE, O ADEVARATA PROVOCARE! 
 

 ED. ZEICANU LACRAMIOARA 
 G. P. N. NR. 1 ȘTEFANEȘTI, JUD. BOTOȘANI 

 
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! 
Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 

particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 
Învățământul online 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. 

Sunt, însă, diferenţe de care trebuie să ţinem cont. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori, online-
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 online, 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. 

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. În absența relaționării față în față cu preșcolarii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces 
de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de părinți și suntem modele 
pentru copii pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi. 

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 rânduri vă voi prezenta câteva 
dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și în susținerea 
grădiniței de acasă. 

CONFERINȚELE ONLINE 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 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. 

CREATOARE ONLINE- 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. 

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

ZLOTEA ADINA-THEODORA 
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA 

 
Învățământul online, acest mod de învӑțare, impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm, 

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). El 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. 

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.  

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 
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, îi încurajez pe 

elevi să exploreze şi să utilizeze ceea ce li se potriveşte. 
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 

 
ZSIGMOND-SZEKELY EDITH 

 
Cum se face evaluarea în online? 
În procesul de predare–învățare-evaluare putem folosi diverse tehnologii utile prin platformele și 

aplicațiile disponibile online.  
Experiența actuală mă ajută să înţeleg că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod 

adecvat. Noțiunea de evaluare nu se rezumă doar la un document Word, ci la schimbarea acesteia cu un 
document electronic. Tehnologia ajută pe elevi să devină autonomi în învățare, și văd că le place acest 
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. 

Evaluarea este responsabilitatea fiecărui professor, care 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, 
adică auto-determinarea evaluatului de a învăța mai mult.  

Elevii sunt evaluați la sfârșitul unui capitol, la sfârșitul semestrului sau al anului și primesc o notă 
finală care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Deci, profesorii trebuie să știe în ce măsură 
reușesc elevii săi să atingă obiectivele de învățare. În acest scop folosesc diferite metode și instrumente de 
evaluare, care pot fi 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 sau pentru a forma procesul de învățare. Instrumentele de 
evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, capitol, semestru. 

Testele tip 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. 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; aici nu se pune 
accent pe creativitate. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio, sau camerele web 
în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul poată să răspundă la o întrebare sau să spună lecție 
învățată. Pentru gestionarea claselor cel mai util la ora actuală este Google Classroom (Meet) și Microsoft 
Team. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze 
scrise, care oricum a fost scos. 

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.  

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

1.Google Classroom: unde putem discuta cu elevii prin Meet; pot fi corectate temele și poate fi oferit 
feedback direct fiecărui elev, se poate scrie comentarii pentru feedback, 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. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care 
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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. 

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

4.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. 

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, acțiunii inițiate prin microdeciziile profesorului. 
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PROCESUL DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VLĂȘCEANU DANIEL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”  

IZVOARELE, JUD. PRAHOVA 
 
 Evaluarea ne permite să 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. 

 În sens larg prin strategie se înțelege ansamblul de acțiuni întreprinse   într-o organizație pentru 
atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. 

 Strategia vizează asigurarea și pregătirea resurselor umane și materiale, probleme de planificare și 
organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizației sau cu alte organizații potrivit funcțiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunțat 
spirit de previziune. 

 Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general și cu cea de 
evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul și gradul instituției de învățământ, se 
desfășoară în conformitate cu anumite finalități, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau 
didactice. 

 Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituției de învățământ, cât și la nivelul clasei, intră în joc 
resursele materiale (spații de învățământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice) dar și cele umane 
(profesori, elevi, personal auxiliar), au loc procese de planificare, organizare și dirijare, de control și 
evaluare, toate acestea, împreună vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

 De priceperea utilizării resurselor și de capacitatea de conducere a procesului de învățământ (deci, 
de strategia didactică) depind, în ultimă instanță, performanțele școlare obținute de elevi. 

 Problema se pune asemănător și în cazul evaluării, o componentă principală a procesului de 
învățământ alături de predare și învățare, deoarece atât profesorul, la nivelul clasei, cât și directorul la 
nivelul școlii, sunt datori să-și stabilească din timp când și cum vor verifica dacă se află pe drumul cel bun, 
la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse și aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, 
de timp și umane cât mai reduse. 

 Așadar, a stabili o strategie de evaluare în învățământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode și mijloace, cum valorifici informațiile obținute. Desigur în final, în funcție de 
concluziile desprinse, elevul își va modifica strategia de învățare, profesorul pe cea de predare iar directorul 
strategia managerială. 

 Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acțiunii de evaluare (realizabilă prin operațiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcționare a activității didactice / educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendința de extindere a acțiunilor evaluative: de la verificările tradiționale la 
evaluarea proceselor și condițiilor de desfășurare a activității didactice, a situațiilor de instruire / învățare. 

 Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcție de criteriile alese, mai multe strategii 
/ tipuri de evaluare: 

 1. Din punct de vedere al situațiilor de evaluare, putem identifica două strategii:  
- evaluare realizată în circumstanțe obișnuite, bazată pe observarea activității elevilor; 
- evaluare specifică, realizată în condiții special create ce presupune elaborarea și aplicarea unor 

probe, partenerii angajați în proces fiind conștienți de importanța demersurilor de verificare și apreciere 
întreprinse; 

 2. După funcția dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
- evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor și 

erorilor în cunoștințe și abilități dar și a „punctelor forte” și o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

- evaluarea predictivă prin care se urmărește prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire; 

 3. După modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 
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- evaluare inițială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii; 

- evaluare formativă, care însoțește întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toată materia; 

- evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârșitul 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.  

 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. 

- 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. 
 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 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 și 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 A ELEVILOR 
 

PROFESOR TIȚA ILONA 
LICEUL TEHNOLOGIC ROȘIA DE AMARADIA 

 
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; 
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; 
- 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 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 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. Se poate. 

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

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; 
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- publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
- quiz-uri şi întrebări online; 
- activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
- teme colaborative; 
- dezbateri; 
- portofolii; 
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. 

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. 

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. Platforma BlackBoard este mult mai robustă venind cu 
modele de implementare atât on-premises cât și on-line. Doar că este scumpă.  

SCORM nu este suficient pentru a asigura corectitudinea evaluarii. Uneori nici chiar conturile 
instituționale. Contul instituțional unic, care identifică unelev 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. 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. 

• 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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

GRĂDINIȚA P.P. NR. 3, 
PETROȘANI, JUD. HUNEDOARA 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CIUBOTARIU ANDREEA 

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. 

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. 

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); 

 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. 

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? 
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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. 

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 IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 
PROF.INV.PRESC. DANCIU MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI 
 
„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. 

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 copiilor. 
# Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse. 
# Măsurarea rezultatelor aplicării programei. 
# Evaluarea rezultatelor. 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, continuă și finală. 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de „instruire” și stabilește nivelul de 

pregătire a preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare 
pentru reușita activităților următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și modalități de verificare, 
măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a preșcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele obținute ajută la conturarea activității didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conținut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, și 
adoptarea unor măsuri de sprijinire și recuperare a unora din preșcolari. 

Evaluarea formativă își propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvență de 
învățare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învățământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare, la sfârșit de semestru, an 
școlar, ciclu de învățământ. Se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanț, regrupând mai multe unități 
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 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 selecție a celor mai importante lucrări); 
- portofoliu de progres sau de lucru (conține toate elementele desfășurate pe parcursul activității); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
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 activităților extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  etc. 

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 grădinițe.               

Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor utilizate în grădiniță, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica foto-limbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
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conceptuală/cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colțurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul,  R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei. 

După Ausubel „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. 

  
Bibliografie: 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Învățarea în școală”, București, 

EDP.; 
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu științific; 
Comenius, J., A. (1970) – „Didactica Magna” București, EDP; 
Cucoș, Constantin – „Pedagogie” ediția a II a revizuită și adăugită - Iași, Polirom, 2006. 
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CARACTERISTICILE EVALUĂRII ÎN SISTEM ON-LINE 

 
PROFESOR, GEORGIANA-LOREDANA DEACONESCU 

 
 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. În continuare voi face un scurt rezumat. 
Predarea este componenta prin care transmitem conținutul către copil. 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 copilului de a reține, înțelege și aplica 
ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare. Interactivitatea întâlnită în cadrul proceselor 
didactice moderne este o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine, practicată în special de 
cadrele  didactice  interesate  de activitatea lor.  

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de copil. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța 
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 este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu, dacă îți place ce 
faci. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe 
copilul, 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. 

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 reușitelor 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. 

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. 

1825



   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. 

E-learning-ul pe scurt 
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 rezultatului 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 
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 folosit, de asemenea, cu succes aplicația Skype într-o serie de 
întâlniri cu copiii. 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 clasă. 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 
conținuturilor 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 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 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.  

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 nicio 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. Pe lângă recomandările descrise mai 
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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.  

 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 nr. matricol și parolă 
gestionată centralizat sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 

Mulțumesc dacă ați ajuns cu cititul până aici. Consider că am scris cu un rost. Îmi place să scriu și 
uneori regret că nu am motivația de a scrie mai mult. Ceea ce se întâmplă în această perioadă și modul în 
care bâjbâim metodele pe care să le folosim, denotă faptul că nu scriem suficient. Nu dezbatem suficient. 
Nu am anticipat și nu ne-am pregătit pentru așa ceva. Scriem știință de dragul promovărilor, cu excepțiile 
de rigoare, dar când instituția de învățământ 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. 

   „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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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.  
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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 micro-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. 

  
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  
• 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 

• Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”,  București, 
EDP.; 

• Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințific 
• 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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ITEMI SEMIOBIECTIVI 

CLASA A II-A 
 

PROF. IUSTINA GAVRILĂ 
ȘC. GIMNAZIALĂ ”VASILE ALECSANDRI” BRĂILA 

 
A. CU RĂSPUNS SCURT/DE COMPLETARE 
Limba şi literatura română 
 
Obiectiv: să identifice, în cuvinte date, grupurile de litere învăţate; 
Item: Citeşte cuvintele: ger, Marcela, argint, Maricica. 
• Cuvântul care conţine grupul de litere ce este ………. 
• Cuvântul care conţine grupul de litere ci este………… 
• Cuvântul care conţine grupul de litere gi este………… 
• Cuvântul care conţine grupul de litere ge este………… 
 
Obiectiv: să sesizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri date: 
Item: Citeşte propoziţiile următoare şi completează enunţurile A, B, C: 
1. Casele au fost acoperite de nea. 
2. Şcolarii primesc darurile iernii. 
3. Toată lumea este veselă. 
A. În propoziţia 1, cuvântul nea  înseamnă …………… 
B. În propoziţia 2, cuvântul şcolarii  înseamnă …………… 
C. În propoziţia 3, cuvântul veselă  înseamnă …………… 
 
Matematică 
Obiectiv: să descopere numere pe baza unor criterii date; 
Item: Completează enunţurile: 
1. Cel mai mare număr de 2 cifre identice este…………….. 
2. Cel mai mic număr impar este……………………. 
3. Suma numerelor 10 şi 40 este ……………………. 
4. Un termen este 15, iar suma 35. Celălalt termen este ………………. 
Obiectiv: să exploreze modalităţi variate de compunere şi descompunere a numerelor; 
Item: Completează corespunzător: 
 
 10 9 30 …. 20 15 2 77     77 
 
      …                46                      ….            …   …         …    …    ...  
 
Ştiinţe 
Obiectiv: să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din 

mediul înconjurător; 
Item: Completează: 
Corpul unui animal este alcătuit din …………., …………….., ……………… 
 Pentru a trăi şi a se dezvolta, o plantă are nevoie de …………., ………….., ………………, 

……………….. 
 
Obiectiv: să numească plante şi animale specifice zonei de câmpie; 
Item: Scrie numele a trei animale din zona de câmpie. 
………………………………………………………. 
Scrie numele a trei plante din zona de câmpie. 
………………………………………………………. 
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B. ÎNTREBĂRI STRUCTURATE 
 
Limba şi literatura română 
 
Obiective: -  să identifice elemente de bază ale organizării textului în pagină; 
- să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit; 
 
Item: Citeşte textul: 
 
Crăiasa Zăpezii 
după H. C. Andersen 
 
Flori sclipitoare de argint se ţes pe geamuri. 
 Au început să roiască albinele albe, zice bunica. 
 Au şi regină? întreabă băieţelul. 
Da, au, răspunde bunica. Crăiasa Zăpezii porneşte noaptea pe străzi şi se uită pe ferestre în case. 

Atunci geamurile îngheaţă. 
 
Cerinţe: 
1. Care este titlul textului? 
2. Cine este autorul? 
3. Câte alineate are textul? 
4. Care sunt personajele care apar în text? 
5. Ce anotimp este descris? 
6. Cu cine sunt comparaţi fulgii de zăpadă? 
7. Cum explică bunica faptul că geamurile îngheaţă? 
 
Matematică 
 
Obiectiv: să rezolve probleme care presupun cel mult trei operaţii; 
Item: La un magazin s-au adus 14 kg de mere şi cu 10 kg de pere mai mult. 
1. Câte kg de pere s-au adus?  
…………………………………. 
2. Câte kg de fructe s-au adus? 
………………………………… 
3. Câte kg de fructe au rămas după ce s-au vândut 12 kg din întreaga cantitate? 
…………………………………… 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: NICULA CORNELIA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERASENI, JUD. BUZAU 

 
In marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se usor 

atentia scolarilor. 
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 şcolari: 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. 

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a 
școlarilor. 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. Scolarilor și părinților acestora 
le trimiteți link-ul. Pe whiteboard 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 
şcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms) 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. 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. 

 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 et c); Este un 
instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 

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. 

 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. 

 Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru școlari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
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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 

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 BAZELE CONTABILITĂȚII 
 

PROF. VICTORIA POPA,  
COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA 

 
Experiența de aproape un an de predare – învățare – evaluare online m-a învățat că tehnologia a 

devenit instrumentul care trebuie să îl aplic cu mare atenție și cât mai adecvat fiecărei secvențe educaționale. 
Astfel, atunci când vine vorba de evaluare am încercat ca întotdeauna să asigur cele trei caracteristici 
esențiale ale ei, și anume: să fie continuă, completă și corectă.  

Instrumentele de evaluare online mi-au pus la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. În 
acest context am încercat de fiecare dată să realizez un test obiectiv și fidel.  

Una dintre platformele utilizate la modulul Bazele contabilității, clasa a IX-a, cu ajutorul căreia am 
creat fișe de lucru, activități interactive, teste etc. este LearningApps. Ca profesor ceea ce trebuie să faci e 
foarte simplu: accesezi adresa learningapps.org și apoi îți creezi un cont. Aplicația permite setarea limbii 
în română. Pentru a crea aplicații noi se accesează „Alcătuiește exercițiu”, apoi se alege tipul care se 
potrivește conținutului dorit. Se pot alcătui exerciții cu ajutorul diferitelor modele care sunt prezentate ca o 
mică previzualizare. Fiecare exercițiu este prezentat cu o mică vizualizare și se poate utiliza ca model pentru 
un nou exercițiu personal. 

Pentru a verifica dacă elevii și-au însușit corect noțiunile legate de imobilizări necorporale se poate 
integra în lecție, exercițiul construit în LearningApps: 

 

 
Elevii primesc de la profesor link-ul de conectare, în cazul exemplificat 

https://learningapps.org/15204609.  
Itemii obiectivi de tip pereche solicită din partea elevului stabilirea unor corespondențe, asocieri. Se 

bazează pe abilitatea de a identifica relația existentă între termeni / definiții. 
Astfel se poate realiza și autoevaluarea care încurajează independenţa elevului şi îl ajută să – și 

dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă. 
Prin această modalitate de evaluare formativă se stimulează participarea elevului la propria sa 

formare, determinându-l să devină responsabil și se dezvoltă și motivarea acestuia. 
Profesorul trebuie să fie facilitator de contexte de învățare. Elevii trebuie să învețe din proprie 

experiență, în experiență și pentru experiență. 
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TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR SZABO ANCA-IOANA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ORADEA 

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

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

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. 

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. Ea poate furniza o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului 
şi modului în care este efectuată evaluarea, precum şi o mai largă gamă de opţiuni ale elevilor pentru a-şi 
demonstra cunoştinţele şi abilităţile. Cea mai comună strategie de evaluare online utilizată este folosirea 
comunicării cu ajutorul calculatorului, ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea 
temelor date. Modalităţi de evaluare sunt: 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, inclusiv teste online care sunt structurate şi cronometrate. 

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. 

Referatul este un alt instrument care permite o apreciere nuanţată a învăţării şi identificarea unor 
elemente de performanţă individuală a elevului, care îşi au originea în motivaţia lui pentru activitatea 
desfăşurată. Se pot diferenţia două tipuri de referate: referat de investigaţie ştiinţifică independentă, bazat 
pe descrierea demersului unei activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza rezultatelor obţinute dar şi referat 
bibliografic, bazat pe informarea documentară, biografică. 

 Investigaţia este o metodă de evaluare în care elevul este pus în situaţia de a căuta o soluţie la exigenţe 
şi complexităţi diferite. Elevul trebuie să facă dovada înţelegerii cerinţelor temei, a soluţiei adoptate, 
generalizării sau transpunerii acesteia în alt context. 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării online, care permite estimarea progresului 
în învăţare al elevului, prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari. 

Evaluarea școlară online trebuie să fie centrată pe procesele mentale ale elevului, să favorizeze 
autoreglarea, autoreflecţia, să fie un demers centrat pe învăţarea de către elev, pe procesele cognitive ale 
acestuia, pe reglarea şi  autoreglarea cunoaşterii. 

  
Bibliografie: 
Albu, M., 2000, Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 
Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi. 
Oprea Crenguţa,2009Strategii didactice interactive,EDP București 
  
 
 
 
 
 

1836



CUPRINS 

LABANOV ADRIANA NARCISA .................................................................................................... 3 

LAMBRU VIORICA ........................................................................................................................... 5 

LĂPĂDAT LIGIA ............................................................................................................................... 7 

LARIU-RUSU-MOVILĂ GHEORGHIŢA ......................................................................................... 9 

LASLO ANTONIA CORNELIA ....................................................................................................... 11 

LĂȚA VIORICA ANGELA .............................................................................................................. 19 

LAZĂR GEANINA EMO ................................................................................................................. 21 

LAZĂR SPIRIDON ........................................................................................................................... 23 

LAZARESCU IONELA –ADRIANA ............................................................................................... 24 

LAZARIC ANCA .............................................................................................................................. 26 

LAZEA MARIANA ........................................................................................................................... 27 

LEONTE FLORENTINA .................................................................................................................. 28 

LIBER MARIA .................................................................................................................................. 30 

LISENCHE FRANCISCA IOANA ................................................................................................... 32 

LONTE LAVINIA PAULA ............................................................................................................... 34 

LOVAS BIANCA ROXANA ............................................................................................................ 36 

CRISTINA-NICOLETA LUNGU ..................................................................................................... 37 

LUNGU MARIA CRISTINA ............................................................................................................ 39 

LUP CLAUDIA MARIA ................................................................................................................... 41 

LUP LUCIAN .................................................................................................................................... 42 

LUPAȘCU IONELA .......................................................................................................................... 44 

LUMINIȚA SILVIA LUPESCU ....................................................................................................... 46 

ELENA LUPȘA ................................................................................................................................. 48 

LAL ELENA LĂCRĂMIOARA ....................................................................................................... 50 

LĂPĂDAT ILEANA ......................................................................................................................... 52 

LÁSZLÓ ILDIKÓ .............................................................................................................................. 54 

LAȚCU ION-MANUEL .................................................................................................................... 55 

LAVINIA HANSMANN ................................................................................................................... 56 

LAZA ADRIANA .............................................................................................................................. 58 

LÁZÁR ANITA ................................................................................................................................. 59 

LAZAR CAMELIA GEORGIANA ................................................................................................... 61 

LAZĂR GEORGETA MIHAELA ..................................................................................................... 62 

LAZĂR MARINA ANDRA .............................................................................................................. 64 

LAZARIC ŞTEFAN .......................................................................................................................... 65 

LEAHU IONELA .............................................................................................................................. 66 

LENATH VIORICA-MARIANA ...................................................................................................... 68 

LEOVEANU TANIA ......................................................................................................................... 69 

LICA MIHAELA ............................................................................................................................... 70 

1837



LIPOVAN CARMEN-LAVINIA ...................................................................................................... 73 

LIXANDRU CARMEN ..................................................................................................................... 75 

LORINȚ FLORICA ........................................................................................................................... 77 

LUKA SIMONA ................................................................................................................................ 78 

LULĂ CORINA MĂDĂLINA .......................................................................................................... 79 

LUPU GEANINA-VALENTINA ...................................................................................................... 81 

MACAŞOI FLORENTINA RALUCA .............................................................................................. 83 

MACAŞOI VOCHIŢA ...................................................................................................................... 85 

MACSIM ELENA .............................................................................................................................. 87 

MADAR FLORINA LIVIA ............................................................................................................... 90 

ALINA FLORENTINA MAFTEI ..................................................................................................... 91 

MĂGDAȘ ELENA ............................................................................................................................ 92 

MĂGIRESCU ADRIANA-AXENIA ................................................................................................ 94 

MAJOR HAJNALKA ........................................................................................................................ 96 

MALACU NICOLETA ...................................................................................................................... 98 

MALEA CRISTINA ........................................................................................................................ 100 

MALIC MINE .................................................................................................................................. 103 

MALITA ADRIANA ....................................................................................................................... 105 

MANCIU ADRIANA ...................................................................................................................... 107 

MANE IRINA AMALIA ................................................................................................................. 108 

MANEA ALINA-CAMELIA .......................................................................................................... 110 

MĂNESCU EUGENIA MIRELA ................................................................................................... 111 

MANGELOVSCHI DANIELA ....................................................................................................... 113 

MANOLACHE ELENA RADA ...................................................................................................... 114 

MANOLACHI LILIANA ................................................................................................................ 116 

MANOLE CARMEN ....................................................................................................................... 118 

MANOLE DELIA MAGDALENA ................................................................................................. 120 

MANOLE LUMINIŢA .................................................................................................................... 122 

MANOLE OCTAVIANA-EMILIA ................................................................................................. 124 

POMPILIA MARALOIU ................................................................................................................ 126 

MĂRĂȘOIU RAMONA LAURA ................................................................................................... 127 

MARCHIȘ MIHAIELA ................................................................................................................... 129 

MĂRCUȚ ANA-MARIA LOREDANA ......................................................................................... 131 

MĂRGINEAN ADRIANA .............................................................................................................. 133 

MĂRGINEAN GEORGETA ........................................................................................................... 135 

POP CRISTINA-ELEN .................................................................................................................... 135 

MARIA STOIAN ............................................................................................................................. 137 

MARICA RODICA .......................................................................................................................... 139 

MARIN MARIANA ........................................................................................................................ 141 

1838



ANCUȚA MĂCIUCĂ ..................................................................................................................... 143 

MĂCIUCĂ CARMEN-MARIA ...................................................................................................... 144 

MACOVEI ȘTEFANIA ALINA ..................................................................................................... 146 

ȚIFREA DOINA .............................................................................................................................. 148 

MADOȘA RAMONA ...................................................................................................................... 148 

MAGNE MIHAELA CĂTĂLINA .................................................................................................. 151 

MAHU FELICIA ............................................................................................................................. 152 

MAIER ANCA ................................................................................................................................. 154 

MAIOR SAROLTA ......................................................................................................................... 156 

MĂLINAȘ ADRIANA IULIA ........................................................................................................ 157 

MĂLUREANU CORINA VASILICA ............................................................................................ 158 

MANDICI ALEXANDRA MARIA ................................................................................................ 159 

MANEA TUDORIŢA ...................................................................................................................... 162 

MANGHERA MIHAELA ............................................................................................................... 165 

MANOLACHE VERONICA ........................................................................................................... 167 

MANOLE MARIA .......................................................................................................................... 168 

MĂRĂȘOIU FLORENȚA ............................................................................................................... 169 

MARC AURICA .............................................................................................................................. 171 

MARCU DANIELA ........................................................................................................................ 173 

MĂRCUȚ ANA ............................................................................................................................... 175 

MĂRGINEAN DIANA-SIMONA .................................................................................................. 177 

MĂRGULESCU MARCELA-CARMEN ....................................................................................... 179 

MARIA MARILENA ...................................................................................................................... 181 

MARIN GEORGETA VIRGINIA ................................................................................................... 182 

MARIN MONICA CARMEN ......................................................................................................... 184 

MARIN VICTORIA SIMONA ........................................................................................................ 185 

MARINA ANTOANETA ................................................................................................................ 187 

MARINĂU IANCU ......................................................................................................................... 188 

EDUCATOR MARIȘ CRISTINA ................................................................................................... 190 

MÂRZALI ONGEN ......................................................................................................................... 191 

MATEI ANCA IONELA ................................................................................................................. 192 

MATEI CĂTĂLIN ........................................................................................................................... 194 

MATEI DIANA ............................................................................................................................... 196 

MATEI ILONA- CRISTINA ........................................................................................................... 198 

MATEI LAVINIA GABRIELA ...................................................................................................... 200 

MĂTIȚĂ I. MIHAIELA .................................................................................................................. 202 

MAXIM ALINA .............................................................................................................................. 203 

GEORGETA-CRISTINA MEHEDENIUC ..................................................................................... 204 

MELNICOF COSMINA BIANCA .................................................................................................. 206 

1839



MERA ALEXANDRA .................................................................................................................... 208 

MERA IOAN ................................................................................................................................... 210 

MICLĂUȘ ALINA TUDORINA ..................................................................................................... 211 

MICLUȚA VIOLETA MARIA ....................................................................................................... 213 

MIHAI GEORGIANA IRENA ........................................................................................................ 215 

MIHAI MIRELA LILIANA ............................................................................................................ 217 

MIHAI NICOLETA ......................................................................................................................... 219 

MARINELA MIHĂILĂ .................................................................................................................. 221 

ALINA MIHĂILESCU .................................................................................................................... 222 

MIHĂIȚĂ CORINA MIHAELA ..................................................................................................... 224 

MARIOARA CURCULESCU ......................................................................................................... 226 

ELISABETA MIHOC ...................................................................................................................... 227 

LUMINITA MIHOC ........................................................................................................................ 229 

MÎINEA CRISTINA MIINEA ......................................................................................................... 231 

MIJA ADINA ................................................................................................................................... 233 

MILAŞ CRISTINA .......................................................................................................................... 236 

MILODIN FLORIA ILEANA ......................................................................................................... 237 

MILOSTEANU ALINA- LĂCRĂMIOARA .................................................................................. 238 

MÎNDRICEL ANA ADINA LUIZA ............................................................................................... 240 

MÎNEA CARMEN ........................................................................................................................... 241 

BĂEȚICA ALEXANDRA GEANINA ........................................................................................... 243 

MIREA CIOROIANU ELENA SIMONA ....................................................................................... 244 

MIRZALI GHIULER ....................................................................................................................... 247 

TOMA IOANA ................................................................................................................................ 249 

MISARCIU LIDIA .......................................................................................................................... 249 

MITITEAN OANA .......................................................................................................................... 251 

VARVARA MITITEAN .................................................................................................................. 253 

LOREDANA MITREA .................................................................................................................... 255 

MITU VASILICA ............................................................................................................................ 256 

MIU ELENA .................................................................................................................................... 259 

MLADIN ADRIANA ...................................................................................................................... 260 

MLADINOVICI IONELA CRISTIANA ......................................................................................... 262 

MOCANU DELIA ........................................................................................................................... 264 

MOCANU GABRIELA ................................................................................................................... 268 

LUCA MARIANA ANGELA ............................................................................................................. 270 

MOCANU LOREDANA MARIA ....................................................................................................... 270 

MOFLIC ANCUŢA ......................................................................................................................... 272 

MIHAELA MOGAGEA .................................................................................................................. 274 

LUMINITA MOHOREA ................................................................................................................. 275 

1840



MARINESCU CARMEN MONICA ............................................................................................... 277 

MARINESCU LUCRETIA .............................................................................................................. 278 

ADRIANA MARIŞ .......................................................................................................................... 280 

FLORIN MARIŞ .............................................................................................................................. 280 

MARIȘ MARIA ............................................................................................................................... 282 

MASTAN DORIN ........................................................................................................................... 283 

MASTAN SIMONA ANCUŢA ....................................................................................................... 284 

MĂTĂSARU LAVINIA .................................................................................................................. 285 

MATEAN ANDRA CLAUDIA ....................................................................................................... 287 

MATEESCU CONSTANTIN .......................................................................................................... 289 

MATEI GEORGETA ....................................................................................................................... 290 

MATEI LOREDANA ...................................................................................................................... 292 

MATEI NICOLETA DIANA .......................................................................................................... 293 

MATEȘ IONELA CRISTINA ......................................................................................................... 295 

MATIUȚ MONICA-MIRELA ........................................................................................................ 297 

MEDA DAMIAN ............................................................................................................................. 299 

MEHEDINC LILIANA .................................................................................................................... 301 

MERA ILONA ................................................................................................................................. 302 

MERCEAN OANA CRISTINA ...................................................................................................... 303 

MERIN DANIELA VALENTINA .................................................................................................. 305 

MERTICARIU DELIA .................................................................................................................... 306 

MEZAT LAVINIA LUCIA ............................................................................................................. 308 

MICA-PRUNDEANU ANCA ......................................................................................................... 310 

MIGHIU PETRONELA .................................................................................................................... 311 

MIHAI ADELA ............................................................................................................................... 312 

MIHAI MARIA-CLAUDIA ............................................................................................................ 313 

MIHAILA CRINA ........................................................................................................................... 315 

MIHĂILĂ SIMONA-ELENA ......................................................................................................... 318 

ANA MIHĂILESCU ........................................................................................................................ 320 

MIHĂILESCU CRISTINA .............................................................................................................. 322 

MIHALACHE RAMONA ............................................................................................................... 324 

MIHALCEA IULIA ......................................................................................................................... 326 

MIKLOȘ MIHAELA ....................................................................................................................... 328 

MINDA CORINA ............................................................................................................................ 332 

MȊNDROC ILEANA DELIA .......................................................................................................... 334 

MIRCIOV MANUELA .................................................................................................................... 336 

MIRON COSTINA-VIOLETA ........................................................................................................ 337 

EMA-VIOLETA MISTRIANU ....................................................................................................... 338 

MITOI ANA-SIMONA .................................................................................................................... 339 

1841



MITOI FLORIN ............................................................................................................................... 340 

MITRACHE DELIA MARIA .......................................................................................................... 341 

MITRACHE LOREDANA .............................................................................................................. 343 

MITRANESCU GABRIELA ........................................................................................................... 345 

MOCA LAURA ............................................................................................................................... 347 

MOCAN MIHAELA-CLAUDIA .................................................................................................... 348 

MOCANU GEORGETA .................................................................................................................. 350 

MOCANU MARICELA .................................................................................................................. 351 

MOCSÁR IRÉN ............................................................................................................................... 353 

MOCSÁR LÁSZLÓ ......................................................................................................................... 355 

ELENA MOGOZSAN ..................................................................................................................... 357 

MOISESCU MIHAELA .................................................................................................................. 358 

MOISI MIRELA .............................................................................................................................. 359 

MOLDOVAN IONELA ................................................................................................................... 361 

MOLDOVAN MONICA ................................................................................................................. 363 

MOLEA VIORICA-ANA ................................................................................................................ 365 

MORAR DIANA ............................................................................................................................. 367 

MORAR IOANA OCTAVIA .......................................................................................................... 369 

MORAR MIRELA – SANDA ......................................................................................................... 371 

MORARIU MIHAELA ELENA ..................................................................................................... 373 

MORCOZAN CLAUDIA ................................................................................................................ 374 

LUMINIȚA MOROȘANU .............................................................................................................. 376 

MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA ...................................................................................... 377 

MOTU ALINA ................................................................................................................................. 380 

MOZA DIANA MIRUNA ............................................................................................................... 382 

MOZA ELENA DANIELA ............................................................................................................. 384 

MOZA MARIANA .......................................................................................................................... 386 

MUNTEAN LIVIA .......................................................................................................................... 388 

MUNTEAN VIRGINIA ................................................................................................................... 390 

MUNTEANU ELENA ..................................................................................................................... 392 

STOIACOVICIU ADRIANA .......................................................................................................... 392 

ANGELA MURARIU ...................................................................................................................... 395 

MURAT NEJLA .............................................................................................................................. 396 

MUREȘAN CRINA-MARIA .......................................................................................................... 397 

DANIELA MUREŞAN .................................................................................................................... 399 

MUREȘAN EUGENIA .................................................................................................................... 400 

MURESAN GABRIELA ................................................................................................................. 401 

MUREȘAN MARIA EUGENIA ..................................................................................................... 402 

MUREȘAN ORTANȚA .................................................................................................................. 404 

1842



MUREȘAN PATRICIA TEODORA ............................................................................................... 406 

MUȘAT STELIANA-VASILICA ................................................................................................... 407 

MUSCOI GEORGETA .................................................................................................................... 408 

MUȘET EMILIA MĂRIOARA ....................................................................................................... 410 

MUŞUROI CARMEN ..................................................................................................................... 411 

MUT ILEANA-MARIA .................................................................................................................. 413 

MUTU LILIANA ............................................................................................................................. 414 

MOISA LĂCRIMIOARA GABRIELA ........................................................................................... 416 

MOISE IONELA MARIANA ......................................................................................................... 418 

MOISESCU MARIA ....................................................................................................................... 420 

MOISOC DIANA ............................................................................................................................ 421 

MOLDOVAN SANDA RAMONA ................................................................................................. 423 

MOLDOVAN VASILICA ............................................................................................................... 425 

MOLDOVEANU MONA MARIA .................................................................................................. 426 

MOLNAR MARIA RAMONA ....................................................................................................... 428 

MOLOCE RODICA ......................................................................................................................... 430 

MONEANU GABRIELA ................................................................................................................ 432 

MORAR CLAUDIA ........................................................................................................................ 433 

MORARU ELENA-DANIELA ....................................................................................................... 435 

MOROȘAN ELENA MIHAELA .................................................................................................... 437 

MORTECI GENOVEVA LUCIA ................................................................................................... 439 

MOȘ MONICA CLAUDIA ............................................................................................................. 441 

MOȘESCU VALENTINA ............................................................................................................... 443 

MOŢ CORNELIA ALINA .............................................................................................................. 444 

MOVILĂ VALENTINA .................................................................................................................. 446 

MUNTEAN IULIANA MONICA ................................................................................................... 448 

MUNTEAN-MIHAI CRISTINA ..................................................................................................... 450 

MURARIU-DIACONESCU ALEXANDRA .................................................................................. 451 

MUREȘAN DANIELA .................................................................................................................... 453 

MUREȘAN LILIANA-DELIA ........................................................................................................ 455 

MUȘUȚAN LIANA ANGELA ....................................................................................................... 456 

MUNTEANU CĂTĂLINA MIRABELA ........................................................................................ 458 

. ION-NICOLAE I. MUTU .............................................................................................................. 460 

NACEV LILIANA ........................................................................................................................... 462 

NAGY MONICA ............................................................................................................................. 464 

NAIPEANU MADALINA ............................................................................................................... 466 

IRINA NEACȘU .............................................................................................................................. 467 

NEAGOTĂ MARIUS ALIN ........................................................................................................... 468 

NEAGU DOINA .............................................................................................................................. 470 

1843



NEAGU MARIANA-MIRELA ....................................................................................................... 472 

NEAGU MARIANA ........................................................................................................................ 474 

NEAGU VASILE ............................................................................................................................. 476 

NEAMȚU CORINA-MIHAELA ..................................................................................................... 478 

NECHITI LAURA MARIA ............................................................................................................. 480 

NECIU ILEANA .............................................................................................................................. 482 

NEGRU CAMELIA LAURA .......................................................................................................... 484 

NEGRU IULIANA .......................................................................................................................... 486 

NELCA MIRELA VENERA ........................................................................................................... 487 

NEO SIMINA ILEANA ................................................................................................................... 489 

NICA ELENA LOREDANA ........................................................................................................... 490 

NADA FLORENTINA ANCA ........................................................................................................ 491 

NAGY ANDREA ............................................................................................................................. 492 

NAGY GEORGETA VICTORITA ................................................................................................. 496 

PLJOSKAR MANUELA RENATA ................................................................................................ 496 

NAGY SILVIA ................................................................................................................................ 498 

NANU ANDREEA .......................................................................................................................... 499 

RALUCA – OTILIA NĂSUI ........................................................................................................... 501 

NEACȘU GEORGE-MARIUS ........................................................................................................ 503 

HORAȚIU DORIN NEACȘU ......................................................................................................... 505 

NEACSU MARIA ............................................................................................................................ 507 

NEAGOE ANCUȚA-DANIELA ..................................................................................................... 509 

NEAGOE DANIEL NICOLAE ....................................................................................................... 510 

NEAGOE MARINELA IULIANA .................................................................................................. 511 

NEAGU LILIANA ........................................................................................................................... 513 

NEAGU MIHAELA ........................................................................................................................ 515 

NECHIFOR ANGELICA MINODORA ......................................................................................... 516 

NECHITA MIHAELA ..................................................................................................................... 517 

NEDELCU CARMEN ..................................................................................................................... 518 

NEFERU OANA-LOREDANA ...................................................................................................... 519 

NEGRU MIRELA MARIANA ........................................................................................................ 520 

NENEA IONELIA MĂDĂLINA .................................................................................................... 522 

NEȘIU SÂNZIANA ......................................................................................................................... 524 

NICĂ MARIA-RAMONA ............................................................................................................... 526 

NICOARĂ ȘTEFAN ........................................................................................................................ 528 

NICOLAESCU NORINA ................................................................................................................ 530 

NADINA CARMEN NICOLICI ..................................................................................................... 532 

NICULA CORNELIA MARIANA ................................................................................................. 534 

NICULA IONELA FLORENTINA ................................................................................................. 536 

1844



GEORGETA ADRIANA NICULAI ............................................................................................... 539 

NICULESC LIDIA CARMEN ........................................................................................................ 541 

NICUŢ NADIA COSTINA ............................................................................................................. 543 

NISTOR ADRIANA ........................................................................................................................ 545 

NISTOR CARMEN MONICA ........................................................................................................ 547 

NISTOR CRISTINA ........................................................................................................................ 549 

NIȚU CLAUDIA MARIA ............................................................................................................... 551 

NIȚU DANIELA MIRELA ............................................................................................................. 553 

NIȚU GEORGE ............................................................................................................................... 555 

NOUR ZINICA ................................................................................................................................ 556 

NOVAC LILIANA .......................................................................................................................... 557 

NICA SEPTIMIA ............................................................................................................................. 558 

NICHITA MARIANA ..................................................................................................................... 560 

NICOLA DORINA GELUȚA ......................................................................................................... 561 

NICOLAE DARIA DENISA ........................................................................................................... 563 

NICOLAE MARIAN OPREA ......................................................................................................... 564 

NICOLAE SERGIU-GABRIEL ...................................................................................................... 566 

NICOLICEA CORNELIA-MARIOARA ........................................................................................ 568 

NICOLICIOIU MIHAELA .............................................................................................................. 570 

NICOLIN MARINELA EUGENIA ................................................................................................. 572 

NICULA EMILIA ADRIANA ........................................................................................................ 574 

NICULA MARIANA-OLGUŢA ..................................................................................................... 576 

NICULEA MARIANA CAMELIA ................................................................................................. 578 

NICULICIOIU ROXANA NICOLETA .......................................................................................... 580 

NIDELEA IRINA VERONICA ....................................................................................................... 582 

NISTOR ANDREEA ALINA .......................................................................................................... 584 

NISTOR LUMINIȚA CARMEN ..................................................................................................... 587 

RĂZVANA NISTOR ....................................................................................................................... 589 

NISTOR OVIDIU DUMITRU ......................................................................................................... 591 

DIANA NIȘULESCU ...................................................................................................................... 593 

NIȚOI BEATRICE – ANDREEA ................................................................................................... 595 

NIȚU ANDREEA ............................................................................................................................ 597 

NIŢU NICOLETA ........................................................................................................................... 598 

NITU OANA LARISA .................................................................................................................... 599 

NIŢULESCU MĂDĂLINA ............................................................................................................. 601 

NOGRADI MARTA ELISABETA ................................................................................................. 603 

NOROCEL MARIA GABRIELA ................................................................................................... 605 

NUŢU LĂCRĂMIOARA ................................................................................................................ 606 

OCHIAN IULIA-MARINELA ........................................................................................................ 608 

1845



OLARU FLORENTINA .................................................................................................................. 610 

OLTEAN DIANA IONELA ............................................................................................................ 612 

OLTEANU LARISA CLAUDIA ..................................................................................................... 613 

OMER GŰNER ................................................................................................................................ 614 

ONIȘOR ANDREA ......................................................................................................................... 616 

ONIȘOR RODICA ........................................................................................................................... 617 

ONOFREI CLARA RODICA .......................................................................................................... 619 

OPREA IONELA ............................................................................................................................. 620 

OPREA MIHAIL ADRIAN ............................................................................................................. 622 

VIORICA OPREA ........................................................................................................................... 623 

BIANCA OPRESCU ........................................................................................................................ 625 

OPRIAN CLAUDIA ........................................................................................................................ 627 

OPRIŞ ADONIA-AUGUSTINA ..................................................................................................... 628 

OPRIȘ BRIȘCAN MARIA .............................................................................................................. 630 

OPRIȘ LAVINIA-ANCA ................................................................................................................ 631 

OPRISOR MARIUTA-ELENA ....................................................................................................... 633 

OPRIȘOR MIHAELA ...................................................................................................................... 635 

OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA ..................................................................................... 636 

OPRIȚOIU CORINA DACIANA ................................................................................................... 639 

OPROIU VASILICA-ADINA ......................................................................................................... 641 

ORBULESCU FIŢ PATRICIA VICTORIA .................................................................................... 643 

OSMAN CONSTANȚA CARMEN ................................................................................................ 644 

OANCE GEORGIANA ................................................................................................................... 646 

OBOGEANU RAMONA MARIA .................................................................................................. 647 

OLAR ANA DANIELA ................................................................................................................... 649 

OLARU CARMEN ALINA ............................................................................................................. 651 

OLARU GABRIEL - AUREL ......................................................................................................... 652 

OLARU RALUCA- GEORGIANA ................................................................................................. 653 

OMER FERIHAL ............................................................................................................................ 655 

ONCIOIU VIORICA ....................................................................................................................... 658 

ONEȚ MARCELA ........................................................................................................................... 659 

ONIȚA MĂDĂLINA ....................................................................................................................... 660 

ONIU AIDA ..................................................................................................................................... 662 

ONOFREI CORNELIA ................................................................................................................... 664 

OPREA ANDREEA ELENA ........................................................................................................... 666 

OPREA ILEANA ............................................................................................................................. 668 

ÖRDÖG ROZÁLIA-EDIT ............................................................................................................... 669 

MARIA ORHEAN VRÂNCEANU ................................................................................................. 671 

OTILIA ȚĂRANU ........................................................................................................................... 673 

1846



OTOMEGA-DUMITRU ANA ........................................................................................................ 675 

PĂDURARU GABRIELA ............................................................................................................... 677 

PĂDURARU LENUȚA ................................................................................................................... 679 

AVRAM ADELA ............................................................................................................................ 681 

PĂDURARU VIOLETA .................................................................................................................. 681 

PĂDUREANU GEORGIANA CRISTINA ..................................................................................... 683 

PAGU ROXANA NICOLETA ........................................................................................................ 685 

PAHONŢU CARMEN ANA ........................................................................................................... 687 

PALADE IULIANA ........................................................................................................................ 689 

PALOȘ CLAUDIA DANIELA ....................................................................................................... 691 

PANCIU EMILIA MARIANA ........................................................................................................ 693 

PALAȘ RODICA ............................................................................................................................. 694 

PALCĂU OTILIA-GABRIELA ...................................................................................................... 696 

PÁLFI TÜNDE ROZÁLIA .............................................................................................................. 697 

PANĂ ANA ..................................................................................................................................... 699 

PANA CORINA ............................................................................................................................... 701 

DELIA PANĂ .................................................................................................................................. 703 

MARIN PANAIT ............................................................................................................................. 704 

IULIANA-FLORINA PANDELICĂ ............................................................................................... 706 

ANCA-GIORGIANA PANDURU .................................................................................................. 708 

OVIDIU-DUMITRU PANDURU ................................................................................................... 710 

TAMARA PANTEA ........................................................................................................................ 712 

PANȚÎRU DIANA ........................................................................................................................... 714 

PÂNZARU MARTA ........................................................................................................................ 716 

PAPADOPOL FLORINA LUMINITA ........................................................................................... 719 

DANIELA PAPUC .......................................................................................................................... 721 

PARLEA MARIOARA .................................................................................................................... 723 

PARNIA OVIDIU ............................................................................................................................ 726 

PAȘCA FLORICA ........................................................................................................................... 728 

PASCU LUCIANA .......................................................................................................................... 729 

PĂȘTINARU DOINA ...................................................................................................................... 731 

PAȚCAN MEDANA ....................................................................................................................... 734 

PĂTRĂŞCOIU VOCHIŢA ADRIANA .......................................................................................... 735 

PAUN STELUTA ............................................................................................................................ 736 

PENA MARIA ................................................................................................................................. 738 

PENTEA-POP RODICA .................................................................................................................. 740 

PEPTAN ANA-MARIA SIMONA .................................................................................................. 741 

STELUȚA PERIANU ...................................................................................................................... 743 

PERICLEANU ALINA .................................................................................................................... 745 

1847



PERȘOIU GABRIELA .................................................................................................................... 747 

PESCARU ANDRA -VERA ........................................................................................................... 749 

PETACA DANIELA MARIA ......................................................................................................... 751 

CENUȘA MARIA LILIANA .......................................................................................................... 751 

PETERNEAMȚ-BARBU LEONTINA CLAUDIA ........................................................................ 752 

PETRESCU AMALIA ..................................................................................................................... 754 

PETRESCU GICA ........................................................................................................................... 755 

PETRUȚA ANGELA ...................................................................................................................... 757 

PINGHIREAC SIMINA-ELENA .................................................................................................... 758 

PINTEAN ANGELA ....................................................................................................................... 760 

PÎRVULESCU CORNELIA ............................................................................................................ 762 

PITIȘ EUGENIA .............................................................................................................................. 763 

PLEŞA MIHAELA .......................................................................................................................... 765 

PLESCA DANIELA ........................................................................................................................ 767 

PLOAE MONA-LAURA ................................................................................................................. 769 

POAȚĂ IULIETA ............................................................................................................................ 771 

POIATĂ LILIANA .......................................................................................................................... 773 

POMÎRLEANU ELENA .................................................................................................................. 779 

POP LIDIA RODICA ...................................................................................................................... 781 

POP MIHAIELA ANTONELA ....................................................................................................... 783 

POP RODICA-ELEONORA ........................................................................................................... 785 

POPA ANGELA-GEORGIANA ..................................................................................................... 786 

POPA AURICA ............................................................................................................................... 787 

POPA CARMEN CRISTINA .......................................................................................................... 789 

POPA DANIELA ............................................................................................................................. 793 

PANDURU CORINA ...................................................................................................................... 795 

PANDURU ION DANIEL ............................................................................................................... 797 

PANDURU NICOLAE .................................................................................................................... 798 

PANTEA CONSTANȚA STELIANA ............................................................................................ 800 

LUCIA-GEORGIANA PANTEA .................................................................................................... 801 

PAPUC CRISTINA AMALIA ......................................................................................................... 802 

PARAIPAN IONELA ...................................................................................................................... 803 

PARASCHIV GEANINA-MĂRIOARA ......................................................................................... 804 

PARASCHIV LENUTA .................................................................................................................. 806 

PÂRCIULESCU MIHAELA ELENA ............................................................................................. 808 

PÂRJEA NICOLETA MIHAELA ................................................................................................... 810 

PARNIA ROXANA ......................................................................................................................... 812 

PÂRVU DOINA .............................................................................................................................. 813 

PASCU ELENA RALUCA ............................................................................................................. 814 

1848



PĂTULEA ANA MARIA ................................................................................................................ 816 

PAULA BRĂESCU ......................................................................................................................... 818 

PAVĂL MONALISA-DELIA ......................................................................................................... 820 

PAVĂL VLAD PAUL ..................................................................................................................... 822 

PAVEL CARMEN ........................................................................................................................... 825 

PAVEL CORINA PATRICIA ......................................................................................................... 827 

PAVEL LIVIA PARASCHIVA ....................................................................................................... 829 

PAVEL SIMONA ............................................................................................................................ 831 

PAVELESCU MARIA ROMINA ................................................................................................... 833 

PEREAT IOAN-CORNEL .............................................................................................................. 835 

PETCUŢI MARIANA FILUŢA ...................................................................................................... 836 

PETIC IOLANDA ............................................................................................................................ 838 

PETRAN ALEXANDRA CRISTINA ............................................................................................. 839 

PETREA ELENA – IUSTINA ......................................................................................................... 840 

PETREAN IOANA- NICOLETA .................................................................................................... 842 

PETRESCU CAMELIA ................................................................................................................... 843 

PETRUŞ GEORGETA .................................................................................................................... 844 

PETRUSE MARIANA .................................................................................................................... 845 

PICULEASA LARISA .................................................................................................................... 847 

PIESZCZOCH NICOLETA ............................................................................................................. 852 

MIHAELA PINTILIE ...................................................................................................................... 854 

PÎNZARIU GABRIELA .................................................................................................................. 856 

PÎRVU CARMEN MONICA ........................................................................................................... 857 

PÎRVU SIMINA ............................................................................................................................... 859 

PÎRVULESCU LEONTINA EMILIA ............................................................................................. 860 

PIȚA MARIA MIHAELA ............................................................................................................... 862 

PODAR CLAUDIA ......................................................................................................................... 864 

POP ALEXANDRA-BIANCA ........................................................................................................ 866 

POP ALEXANDRINA .................................................................................................................... 867 

POPIȚAN ADRIANA ...................................................................................................................... 867 

POP CĂTĂLIN-IOAN ..................................................................................................................... 869 

POP CRISTINA ............................................................................................................................... 871 

POP ILEANA SILVIA ..................................................................................................................... 873 

POP IRINA- ANDREEA ................................................................................................................. 874 

POPA ADRIANA ............................................................................................................................ 876 

POPA BRÎNDUȘA-GEORGIANA ................................................................................................. 878 

POPA CAMELIA ............................................................................................................................ 880 

POPA CLAUDIA LUMINIŢA ........................................................................................................ 882 

POPA ELENA .................................................................................................................................. 884 

1849



POPA ELEONORA ......................................................................................................................... 886 

POPA ELISABETA LIANA ........................................................................................................... 888 

POPA IOANA- DANIELA .............................................................................................................. 892 

POPA LILIANA .............................................................................................................................. 893 

POPA LOREDANA ......................................................................................................................... 895 

POPA MINODORA ......................................................................................................................... 897 

POPA OANA ................................................................................................................................... 902 

POPESCU CLAUDIA ..................................................................................................................... 904 

POPESCU DACIA ........................................................................................................................... 906 

POPESCU DOINA .......................................................................................................................... 908 

LEUSTEAN AURELIA MIHAELA ............................................................................................... 908 

LEUSTEAN AURELIA MIHAELA ............................................................................................... 908 

POPESCU LAVINIA-MIOARA ..................................................................................................... 910 

POPESCU MARIA .......................................................................................................................... 912 

POPESCU MARIA .......................................................................................................................... 914 

POPESCU MIHAELA ..................................................................................................................... 915 

POPESCU NATALIA LIVIA .......................................................................................................... 917 

POPESCU NINA IULIANA ............................................................................................................ 918 

POPINA NICOLETA ...................................................................................................................... 920 

POPOVICI DĂNUȚ IONEL ........................................................................................................... 922 

POPOVICI FLAVIA IONELA ........................................................................................................ 924 

POPUTE GETA ............................................................................................................................... 925 

PORFIRIU DANIELA DELIA ........................................................................................................ 927 

POSZERT MÓNIKA ....................................................................................................................... 929 

PREDA ALINCUȚA VOICHIȚA ................................................................................................... 931 

PREDA LUCIANA .......................................................................................................................... 933 

SIMONA PREDA ............................................................................................................................ 935 

PRICOP ELENA CLAUDIA ........................................................................................................... 937 

PRICOP GEORGETA ..................................................................................................................... 938 

PROTOPOPESCU FLORINA ......................................................................................................... 940 

PRUNĂ MIOARA ........................................................................................................................... 942 

PRUTEANU LUMINIŢA ................................................................................................................ 944 

PUIA MARIANA ............................................................................................................................ 947 

PUPĂZĂ VASILICA ....................................................................................................................... 949 

PUPE ALINA DORINA .................................................................................................................. 951 

PUȘCAȘU MIRELA-SIMONA ...................................................................................................... 955 

PUSTAI NICOLETA ....................................................................................................................... 959 

CLAUDIA PUZDREA .................................................................................................................... 961 

POPA ION ........................................................................................................................................ 963 

1850



POPA LILIANA CERASELA ......................................................................................................... 965 

POPA-BONDREA FLORINA ......................................................................................................... 967 

POPA - TEŞILEANU ELENA-LOREDANA ................................................................................. 969 

POPESCU ADINA MARIANA ...................................................................................................... 971 

POPESCU CRISTIAN ..................................................................................................................... 972 

POPESCU ELEONORA –CAMELIA ............................................................................................. 973 

POPESCU GABRIEL-VICTOR ...................................................................................................... 974 

POPESCU GEORGETA .................................................................................................................. 975 

POPESCU MIHAELA ..................................................................................................................... 977 

POPESCU MIRELA ........................................................................................................................ 979 

POPESCU PAULA .......................................................................................................................... 981 

POPESCU RODICA ........................................................................................................................ 982 

POPESCU ROXANA GEORGIANA ............................................................................................. 983 

POPESCU ZOE-GEANINA ............................................................................................................ 985 

POPOV ANAIDA ............................................................................................................................ 988 

ADINA POPUȘ ................................................................................................................................ 990 

PORUMB IONICA .......................................................................................................................... 991 

PORUMBEL PAULA ...................................................................................................................... 992 

PRELIPCEAN OTILIA-ELENA ..................................................................................................... 993 

PREOTEASA EMILIA .................................................................................................................... 995 

PRICOP ELENA-LĂCRĂMIOARA ............................................................................................... 996 

PRISECARU CARMEN .................................................................................................................. 998 

PRODEA CONSTANTINA LELIA ................................................................................................ 999 

PRUTEANU LORA ....................................................................................................................... 1000 

PUICĂ-ȘERBAN DANIELA ........................................................................................................ 1002 

PUIU VIOLETA-ANAMARIA ..................................................................................................... 1004 

PURDEL LOREDANA ................................................................................................................. 1006 

PUSCASU MARIA ........................................................................................................................ 1007 

RĂDANȚU NICOLETA ............................................................................................................... 1008 

RADU ANA-MARIA .................................................................................................................... 1010 

RADU ANTOANETA BIANCA ................................................................................................... 1011 

RADU CAMELIA IONELA ......................................................................................................... 1013 

RADU IOANA ROXANA ............................................................................................................. 1015 

RADU RAMONA .......................................................................................................................... 1016 

RADU ROXANA ELENA ............................................................................................................ 1018 

RĂESCU MILICA ......................................................................................................................... 1020 

RĂFĂILĂ GABRIELA DANA ..................................................................................................... 1022 

RAILEANU ALINA ELENA ........................................................................................................ 1023 

RAȚIU LAVINIA CARMEN ........................................................................................................ 1025 

1851



RĂVEANU MONICA ................................................................................................................... 1026 

REIT DANIELA ............................................................................................................................ 1027 

RISTIN RAMONA LUCIA ........................................................................................................... 1029 

RODEAN LIANA MARIA ........................................................................................................... 1031 

ROFF NICOLETA MARIA ........................................................................................................... 1032 

RABOLU ELIAN NARCIS ........................................................................................................... 1034 

RĂCHIȚAN CORINA ................................................................................................................... 1036 

RADOSLAVESCU ILEANA SIMONA ....................................................................................... 1037 

RADU ALINA SIMONA .............................................................................................................. 1039 

RADU CAMELIA ......................................................................................................................... 1041 

RADU ELENA LAURA ................................................................................................................ 1043 

RADU ELENA .............................................................................................................................. 1045 

RADU LAURA ELENA ................................................................................................................ 1046 

RADU MARGARETA .................................................................................................................. 1049 

RADU MARICICA ........................................................................................................................ 1051 

RADU OANA MARIA .................................................................................................................. 1053 

RĂDUCU ELENA MĂDĂLINA .................................................................................................. 1055 

RĂDULESCU MARIA MELANIA .............................................................................................. 1056 

RĂDUȚOIU AMIRA VASILICA ................................................................................................. 1058 

GEORGETA RARINCA ............................................................................................................... 1060 

RĂSTOACĂ IULIANA ................................................................................................................. 1062 

RICHTER ADRIANA ................................................................................................................... 1063 

RIEGER ADELINA LAVINIA ..................................................................................................... 1065 

FELICIA RISTEA .......................................................................................................................... 1067 

ROGOJAN STELUTA .................................................................................................................. 1068 

ROGOJINARU STAN D. FLOAREA ........................................................................................... 1070 

ROMAN ADINA MIHAELA ........................................................................................................ 1071 

ROMAN ADINA ........................................................................................................................... 1073 

ROMAN CĂTĂLINA - EUGENIA .............................................................................................. 1074 

ROMAN DOINA ........................................................................................................................... 1076 

ROMAN ELENA-BIANCA .......................................................................................................... 1077 

ROMAN MIHAELA LAURA ....................................................................................................... 1078 

ROŞCA IOANA DANIELA .......................................................................................................... 1079 

ROȘU ADELINA-CARMEN ........................................................................................................ 1081 

ROȘU ALEXANDRA ................................................................................................................... 1082 

ROȘU NICOLETA DENISA ......................................................................................................... 1083 

ROTAR ADRIANA ....................................................................................................................... 1085 

ROTAR ANA FLORICA ............................................................................................................... 1086 

ROTARU CRISTINA .................................................................................................................... 1088 

1852



ROTARU NINA ............................................................................................................................ 1090 

RUSAN OANA-RALUCA ............................................................................................................ 1092 

ALINA IOANA RUSCOVAN ....................................................................................................... 1093 

RUSU CRISTINA-DANIELA ....................................................................................................... 1095 

RUSU GABRIELA ........................................................................................................................ 1096 

ROȘ MIHAELA ............................................................................................................................. 1098 

RUSU MIRCEA ............................................................................................................................. 1098 

CĂTĂLINA DANIELA RUȚĂ ..................................................................................................... 1101 

VERONICA MIHAELA ROIDIS ................................................................................................. 1103 

ROMAN ANDREEA ..................................................................................................................... 1105 

ROMAN PAULA ........................................................................................................................... 1107 

ROMÂNU LAVINIA-CORNELIA ............................................................................................... 1108 

ROȘIORU CĂTĂLINA MIHAELA ............................................................................................. 1112 

ROȘU ANAMARIA ...................................................................................................................... 1113 

ROSU LUCIA CERASELA .......................................................................................................... 1115 

ROȘU RODICA IONELA LOREDANA ...................................................................................... 1117 

ROTARU ALICE-MARILENA .................................................................................................... 1119 

ROTARU CARMEN ..................................................................................................................... 1121 

ROTARU MARIA-MIHAELA ..................................................................................................... 1123 

ROTARU RAMONA ELENA ....................................................................................................... 1124 

ROTTER MIRELA ........................................................................................................................ 1126 

ROTUNDU ANDREEA ................................................................................................................ 1128 

RUPICS ZSUZSANNA ................................................................................................................. 1129 

ADRIANA IOANA RUS ............................................................................................................... 1130 

RUS IOANA MARIA .................................................................................................................... 1132 

RUS NICOLETA LIVIA ............................................................................................................... 1134 

RUSU CARMEN ANCUȚA ......................................................................................................... 1136 

RUSU GEORGETA ADRIANA ................................................................................................... 1138 

IOANA NICOLETA RUSU .......................................................................................................... 1141 

RUSU IOANA ............................................................................................................................... 1142 

DANIELA SABĂU ........................................................................................................................ 1143 

SABĂU JANINA ANDA .............................................................................................................. 1145 

. SABĂU LAVINIA MARINELA ................................................................................................. 1146 

SABOU RITA LAURA ................................................................................................................. 1148 

SALA GINA LOREDANA ........................................................................................................... 1150 

SALA IOANA ................................................................................................................................ 1151 

SĂLĂJAN MIHAELA – MONICA .............................................................................................. 1153 

SAMSON ANDREEA- CRISTINA .............................................................................................. 1155 

SANDU ANA-MARIA .................................................................................................................. 1156 

1853



SANDU VIORELA OANA ........................................................................................................... 1158 

SĂNDULACHE ANA - LOREDANA .......................................................................................... 1160 

ȘANTA ONELA ............................................................................................................................ 1161 

ȘANTA CRISTIAN ....................................................................................................................... 1161 

ȘAPOVAL CLAUDIA .................................................................................................................. 1163 

SAVA ELENA ............................................................................................................................... 1165 

ELENA SAVA ............................................................................................................................... 1167 

LILIANA SUSANA SAVA ........................................................................................................... 1169 

SAVA-NECULA DANA ............................................................................................................... 1170 

SCHIHA EMILIA-DANA ............................................................................................................. 1171 

SECAN EMILIA ............................................................................................................................ 1173 

SECIU ADRIANA ......................................................................................................................... 1175 

SEMENESCU ALINA ................................................................................................................... 1176 

SEMERIAN CLAUDIA GABRIELA ........................................................................................... 1178 

SEMEȘ ANA CARMEN ............................................................................................................... 1179 

ȘENDROIU MARIA-MĂDĂLINA .............................................................................................. 1180 

ȘERBAN DANIELA ..................................................................................................................... 1182 

PEIU DORU ................................................................................................................................... 1182 

ȘERBAN MARUSIA MIHAELA ................................................................................................. 1184 

SABĂU ELENA-ROXANA .......................................................................................................... 1186 

SABO IONELA MIRELA ............................................................................................................. 1188 

SAFTA MARIANA ALINA .......................................................................................................... 1189 

SĂFTOIU ELENA ......................................................................................................................... 1191 

SĂLIŞTE MIHAELA .................................................................................................................... 1193 

DRAGOMIRESCU EMILIA ......................................................................................................... 1193 

SAND MARIA ............................................................................................................................... 1195 

ȘANDRU NICOLETA DENISA ................................................................................................... 1197 

ADRIANA SANDU ....................................................................................................................... 1199 

SANDU CIPRIAN ......................................................................................................................... 1200 

SANDU MIHAELA ....................................................................................................................... 1202 

SANDU ROXANA ........................................................................................................................ 1206 

SĂNDULACHE DANIELA-MARIA ........................................................................................... 1208 

SÁNTA SALOMÉ-IBOLYA ......................................................................................................... 1211 

: SÂRB MARINELA LUCIA ........................................................................................................ 1213 

SȂRGHIE RALUCA ..................................................................................................................... 1215 

CECILIA SAVA ............................................................................................................................ 1216 

SAVA GIANINA ........................................................................................................................... 1219 

SAVA JENICA .............................................................................................................................. 1220 

MARINELA SAVASTRE ............................................................................................................. 1223 

1854



SCHINTEE CARMEN .................................................................................................................. 1225 

SCHINTEE GHEORGHE .............................................................................................................. 1226 

MIRELA SCORŢESCU ................................................................................................................ 1227 

SCURTU SPERANŢA-ELENA .................................................................................................... 1228 

SEICHEI IOANA MARIA ............................................................................................................ 1229 

ȘEITAN AURA ZLATIȚA ........................................................................................................... 1231 

SEMEN NICOLETA ..................................................................................................................... 1233 

ŞERBAN ALINA GEORGIANA .................................................................................................. 1234 

SERBAN ALINA ........................................................................................................................... 1236 

ŞERBAN MIHAELA ..................................................................................................................... 1238 

ȘERBAN ROXANA CORINA ...................................................................................................... 1240 

ȘERBAN SIMONA CODRUȚA ................................................................................................... 1241 

SFIRCĂ MĂDĂLINA IONELA ................................................................................................... 1242 

SIDOR ANAMARIA ..................................................................................................................... 1243 

SILAGHI DANA ........................................................................................................................... 1245 

DORINA NEDELIA SILAGHI ..................................................................................................... 1247 

SIMA OTILIA ................................................................................................................................ 1249 

SIMION DOBRICA ....................................................................................................................... 1251 

VIOLETA SIMION ....................................................................................................................... 1252 

SIMIONESCU ALINA LUMINIȚA ............................................................................................. 1254 

CORINA CLAUDIA SIMON ........................................................................................................ 1255 

SIMUȚ BEATRIS .......................................................................................................................... 1257 

SÎRBU MIHAELA ......................................................................................................................... 1259 

SÎRBU SIMONA ........................................................................................................................... 1261 

SMINCHIȘE FLORENȚA ............................................................................................................ 1263 

MIHAELA SOARE ....................................................................................................................... 1265 

ȘOMCUTEAN GERALDINE ....................................................................................................... 1267 

SOPORAN CAMELIA .................................................................................................................. 1269 

MARIA-CRISTINA ȘOPTEREAN ............................................................................................... 1270 

SOROCEANU RAMONA ............................................................................................................. 1272 

SOROIU ȘTEFANIA ..................................................................................................................... 1273 

ȘORTAN MARIUS ....................................................................................................................... 1274 

SOTIRESCU DANIELA ............................................................................................................... 1276 

SPÎNU CECILIA CRISTINA ........................................................................................................ 1277 

SPIRIDON ION ............................................................................................................................. 1279 

SPIŢĂ CRISTINA ......................................................................................................................... 1281 

SPOREA PAULA GABRIELA ..................................................................................................... 1283 

STAIER IOANA-ELENA .............................................................................................................. 1285 

STAN ANA-MARIA ..................................................................................................................... 1287 

1855



STAN ILEANA .............................................................................................................................. 1289 

STAN LIDIA .................................................................................................................................. 1291 

STAN STELUŢA ........................................................................................................................... 1294 

ELISAVETA IENEA-ERIMESCU ............................................................................................... 1295 

STAN-ERIMESCU MARIȚA ....................................................................................................... 1295 

ADELIN STANCIU ....................................................................................................................... 1297 

STANCIU CAMELIA ................................................................................................................... 1299 

STANCIU CAMELIA ................................................................................................................... 1301 

STANCIU ELENA BIANCA ........................................................................................................ 1303 

STANCIU MARIA ........................................................................................................................ 1305 

DIANA STĂNCULEASA ............................................................................................................. 1306 

RAMONA STĂNESCU ................................................................................................................ 1307 

STĂNIMIR CARMEN-ALINA ..................................................................................................... 1309 

STARPARIU VALERIA ............................................................................................................... 1311 

STAVAR MARIA .......................................................................................................................... 1313 

ȘTEFAN ANDREEA DALIA ....................................................................................................... 1314 

ȘTEFAN NADINA ........................................................................................................................ 1315 

STEFANEL CARMEN MIHAELA .............................................................................................. 1316 

ȘTEFĂNESCU CODRIN .............................................................................................................. 1319 

ȘTEFĂNESCU DIANA ................................................................................................................. 1320 

STIKA BEATRICE MARIA ......................................................................................................... 1321 

STOICA IONELA .......................................................................................................................... 1323 

STOICA MARIANA ..................................................................................................................... 1324 

STOICHESCU IRINA ................................................................................................................... 1326 

STROE GEORGE .......................................................................................................................... 1328 

ȘEREU CAMELIA CORINA ........................................................................................................ 1330 

SERGENTU DELIA ...................................................................................................................... 1332 

SEVASTIȚA RALUCA-ELENA .................................................................................................. 1334 

SICOIE ADRIANA ........................................................................................................................ 1336 

SȊIA ANA ROXANA .................................................................................................................... 1338 

SIME GABRIELA-ADRIANA ..................................................................................................... 1340 

SIMEDRE FLORINA- HERMINA ............................................................................................... 1342 

SIMION ANDREEA ELENA ....................................................................................................... 1344 

SIMION LIDIA CAMELIA ........................................................................................................... 1346 

SIMON ANNAMARIA ................................................................................................................. 1349 

SIMON MARCIANA-CERASSELA ............................................................................................ 1351 

SÎRBU SILVANA ROXANA ....................................................................................................... 1353 

ȘIȘU DANIELA FLORENTINA .................................................................................................. 1355 

SLABU PANSELUȚA .................................................................................................................. 1357 

1856



SLAVU NICOLETA ...................................................................................................................... 1358 

SLEVAȘ ADRIAN ........................................................................................................................ 1360 

SMARANDA ILINCA ELENA .................................................................................................... 1362 

SOLOMEI IONELA ...................................................................................................................... 1363 

ȘOT DIANA ALEXANDRA ......................................................................................................... 1365 

ŞPORNEAC-MIHALCEA DANIELA .......................................................................................... 1367 

GABRIELA STAFIE ..................................................................................................................... 1369 

STAICU NADIA ............................................................................................................................ 1370 

STAN LOREDANA ALINA ......................................................................................................... 1372 

STANCA ECATERINA VERONICA ........................................................................................... 1374 

STĂNCESCU CAMELIA ............................................................................................................. 1376 

STANCIU ADINA MIXANDRA .................................................................................................. 1377 

STANCIU DANIELA .................................................................................................................... 1378 

STANCIU ȘTEFANA .................................................................................................................... 1380 

STANCU ELENA ADELA ........................................................................................................... 1382 

STĂNESCU MIHAELA ................................................................................................................ 1384 

STANȚĂ ANGHELINA ................................................................................................................ 1385 

STANȚĂ PĂTRU .......................................................................................................................... 1386 

STATE CLAUDIA GHEORGHITA ............................................................................................. 1388 

STAVARACHE GINA .................................................................................................................. 1390 

ȘTEFAN NELA VERONICA ....................................................................................................... 1392 

ȘTEFĂNESCU LILIANA ............................................................................................................. 1394 

STELA ADAM .............................................................................................................................. 1396 

ȘTIRBU VALENTINA .................................................................................................................. 1397 

STOIAN LETITIA ......................................................................................................................... 1398 

STOICA ANGELA SANFIRA ...................................................................................................... 1400 

STOICA ELENA CĂTĂLINA ...................................................................................................... 1401 

STOICA MARIA ........................................................................................................................... 1402 

STRĂINESCU CARMEN MARCELA......................................................................................... 1404 

STRATULAT MIHAELA - DIŢA ................................................................................................ 1405 

STRATULAT MIHAELA ............................................................................................................. 1407 

STRECHE LELIANA .................................................................................................................... 1409 

STRINU DANIEL .......................................................................................................................... 1411 

STRINU MIHAELA-CRISTINA .................................................................................................. 1412 

STROE ANGELA .......................................................................................................................... 1414 

STROE MARIA ............................................................................................................................. 1416 

STROESCU GABRIELA .............................................................................................................. 1418 

STROIA DIANA IULIA ................................................................................................................ 1419 

DANIELA STROICĂ .................................................................................................................... 1420 

1857



STROIE MIRELA MARIANA ..................................................................................................... 1421 

STROIE MIHAELA ...................................................................................................................... 1422 

SUCIU VERONICA ...................................................................................................................... 1424 

ȘUTA BOLDEA DORINA PAULINA ......................................................................................... 1426 

SZASZ MIRUNA-RAVECA ......................................................................................................... 1429 

SZEKELY CARMEN-MONICA .................................................................................................. 1431 

STROE MARIA ............................................................................................................................. 1432 

SUBA JULIANNA MONICA ....................................................................................................... 1434 

SUCIU PAULA .............................................................................................................................. 1435 

SUDUREAC IULIANA LOREDANA .......................................................................................... 1436 

ȘUHAN ANDREEA LAURA ....................................................................................................... 1437 

ȘUȘARĂ DIANA-CAMELIA ....................................................................................................... 1438 

ȘUTEU LAURA-CERASELA ...................................................................................................... 1440 

ȘUTEU SABINA LAVINIA ......................................................................................................... 1441 

SZABO ALINA MARIA ............................................................................................................... 1442 

SZASZ ANA .................................................................................................................................. 1444 

MIHAEL SZELLNER ................................................................................................................... 1445 

ALINA SZEREPI ........................................................................................................................... 1448 

TACHE ANETA ............................................................................................................................ 1449 

DIANA ROZALIA TĂICUȚU ...................................................................................................... 1450 

TALPOȘI JENICA ......................................................................................................................... 1451 

TĂMAȘ PAULA LENUȚA ........................................................................................................... 1452 

TAMISI MIRELA .......................................................................................................................... 1454 

TĂNASE ANICA-MARIA ............................................................................................................ 1456 

TANASE ELENA .......................................................................................................................... 1458 

TĂNASE MARIA-ESTELA .......................................................................................................... 1460 

TĂNASE NADIA .......................................................................................................................... 1462 

TEODORA TĂNASE .................................................................................................................... 1466 

ȚĂRANU AUREL COSMIN ........................................................................................................ 1468 

TARȚA FLOAREA-DORINA ...................................................................................................... 1469 

TATU AURORA CLAUDIA ........................................................................................................ 1470 

OANA ANDREA TECU ............................................................................................................... 1472 

TEIȘANU DANIELA DORINA ................................................................................................... 1474 

ȚELE LAVINIA FLORINA .......................................................................................................... 1476 

TEUTIȘAN TEODORA ROXANA .............................................................................................. 1478 

TIMOFTE DANIELA .................................................................................................................... 1480 

TINEI LIGIA .................................................................................................................................. 1481 

TIRLA IOANA- RAMONA .......................................................................................................... 1483 

TOFAN OLGA SIMONA .............................................................................................................. 1485 

1858



TOFAN PARASCHIVA ................................................................................................................ 1487 

TOIA MACRINA .......................................................................................................................... 1489 

TOMA ALINA-ELENA ................................................................................................................ 1490 

TOMA BIANCA ADINA .............................................................................................................. 1491 

DORICA TOMA ............................................................................................................................ 1493 

TOMA MIHAELA ......................................................................................................................... 1495 

TOMA MIOARA ........................................................................................................................... 1497 

TOMESCU ILEANA ..................................................................................................................... 1499 

TOMESCU RAMONA MARIETA ............................................................................................... 1501 

TOMULESCU FLORENTINA CORNELIA ................................................................................ 1502 

TONIȚĂ CONSTANDA ............................................................................................................... 1504 

TOȘCU LILI .................................................................................................................................. 1505 

TRĂILĂ CORNELIA .................................................................................................................... 1507 

TRĂISTARU MARIA ................................................................................................................... 1509 

TACHE DORINA-ALEXANDRA ................................................................................................ 1513 

LAVINIA TACHE ......................................................................................................................... 1514 

TACUTU ALINA MIHAELA ....................................................................................................... 1516 

TĂNASE DANIELA MARIA ....................................................................................................... 1518 

TĂNASE MARINA LAURA ........................................................................................................ 1520 

ȚAPU MARINELA ....................................................................................................................... 1521 

ȚĂRANU IOANA ......................................................................................................................... 1523 

TARR DELIA MONICA ............................................................................................................... 1525 

TĂTAR REBECA .......................................................................................................................... 1527 

TATARU MIHAELA .................................................................................................................... 1529 

TATIANA SILVEȘAN .................................................................................................................. 1531 

TELEUCĂ NICOLETA ................................................................................................................. 1533 

TEMELIE FLORENTINA-MĂDĂLINA ...................................................................................... 1535 

TEMPFLI GABRIELLA ................................................................................................................ 1536 

MAGDALENA TEODORESCU ................................................................................................... 1537 

ȚEPEȘ ADRIANA IOANA ........................................................................................................... 1539 

TEȘCAN DENISA ......................................................................................................................... 1540 

THALIDA MOGA ......................................................................................................................... 1542 

TICHINDELEAN ANDREEA NICULINA .................................................................................. 1543 

TIFREA ANDREA- TEODORA ................................................................................................... 1545 

TÎNCU LUMINIȚA IRINA ........................................................................................................... 1546 

TIRA ALINA ................................................................................................................................. 1548 

TIRAN ANAMARIA ..................................................................................................................... 1549 

TOADER MONICA ...................................................................................................................... 1551 

ALINA ELENA TOBOȘ ............................................................................................................... 1553 

1859



TODA SEBASTIAN ...................................................................................................................... 1554 

TODEA FLORENTINA ................................................................................................................ 1556 

BICA ALINA ELENA ................................................................................................................... 1558 

TODEA SIMONA .......................................................................................................................... 1558 

TODERIC ADRIANA ................................................................................................................... 1560 

TODERIC IOAN CRISTIAN ........................................................................................................ 1561 

TODEROIU OANA CĂTĂLINA ................................................................................................. 1562 

TOKES EMILIA EMANUELA ..................................................................................................... 1563 

ŢOLEA NICOLETA ...................................................................................................................... 1564 

JURCA RAMONA TEODORA .................................................................................................... 1567 

VIOLETA-IZABELA TOMA ....................................................................................................... 1568 

TOMA MIHAELA ......................................................................................................................... 1569 

TOMA VALENTINA .................................................................................................................... 1570 

TOMICI CORINA ......................................................................................................................... 1572 

TOMŞA MARIA VIOLETA ......................................................................................................... 1574 

. TOPOR NARCIZA PARASCHIVA ........................................................................................... 1576 

TOTH PAL MELINDA ................................................................................................................. 1578 

TOTH-TRPKOVICI TIMKA ........................................................................................................ 1580 

TRǍISTARU ANA CRISTINA .................................................................................................... 1582 

TOIA VIORICA MARIANA ......................................................................................................... 1583 

TRĂNECI DANIELA .................................................................................................................... 1586 

TRANIȘAN MIREL ...................................................................................................................... 1588 

TRESTIANU VIORICA ................................................................................................................ 1590 

TRIFU DANIELA .......................................................................................................................... 1592 

TRIȚOIU CLEOPATRA ............................................................................................................... 1593 

TRIȚOIU MARTHA ALESSANDRA .......................................................................................... 1594 

TROFIN DANIELA ....................................................................................................................... 1596 

TRUFAȘ IOANA-ANGELA ......................................................................................................... 1598 

TRUȚA ANA-MARIA .................................................................................................................. 1599 

TUDOR ELENE CRISTINA ......................................................................................................... 1600 

TUDOR FLORENTINA ................................................................................................................ 1604 

TUDOR MARIA GABRIELA ....................................................................................................... 1605 

TUDOR MARINELA .................................................................................................................... 1606 

TUDORACHE AMELIA ............................................................................................................... 1608 

VIEZURE ISABELLE ELENA ..................................................................................................... 1610 

TUDOROIU ALEXANDRA ANAMARIA .................................................................................. 1610 

TINCUȚA TUFĂ ........................................................................................................................... 1611 

TUREAN SILVIA CORINA ......................................................................................................... 1613 

TURÓCZI OLGA .......................................................................................................................... 1615 

1860



TUȚĂ SILVIA-MARIA ................................................................................................................ 1616 

TRANCĂ GEORGIANA-CORINA .............................................................................................. 1618 

TRANCĂ MARIA-CRISTINA ..................................................................................................... 1620 

TRANDAFIR ALINA .................................................................................................................... 1621 

TRANDAFIR MARIAN ................................................................................................................ 1621 

TRIF ALEXANDRA ANAMARIA .............................................................................................. 1623 

TRIFU ADRIANA ......................................................................................................................... 1625 

TRIPON CARMEN ....................................................................................................................... 1627 

TRIPON LIDIA .............................................................................................................................. 1628 

TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE LUCIAN ....................................................................... 1629 

TRUȘCĂ ANITA-COSMINA ....................................................................................................... 1630 

TRUȚESCU GABRIELA .............................................................................................................. 1631 

TUCULIA FLORICA .................................................................................................................... 1633 

TUDOR CLAUDIA GINA ............................................................................................................ 1634 

TUDOR LUCIA ............................................................................................................................. 1636 

TUDORI VASILICA ..................................................................................................................... 1637 

TUDOSIE DIANA ......................................................................................................................... 1638 

TUGUI DOINA .............................................................................................................................. 1639 

TUNS CORINA-ALINA ............................................................................................................... 1641 

TURBACEANU DANA SIMONA ............................................................................................... 1642 

TURCU MIHAELA ....................................................................................................................... 1644 

TURLIU RALUCA - MANUELA ................................................................................................ 1645 

ŢUŢUIANU IULIA ....................................................................................................................... 1647 

TUTUNARU SABINA ANDA ..................................................................................................... 1648 

UDREA RAMONA CORNELIA .................................................................................................. 1650 

UDRIȘTE ICA-EMILIA ................................................................................................................ 1652 

ULEU MONICA-ALINA .............................................................................................................. 1653 

MONICA-LAURA UNGUREAN ................................................................................................. 1655 

URSACHE ALEXANDRA-PAULA ............................................................................................. 1657 

URUCU FELICIA DANIELA ....................................................................................................... 1659 

UDRESCU MARIA MĂDĂLINA ................................................................................................ 1661 

ULMAN IRINA ELENA ............................................................................................................... 1663 

LIDIA-LĂCRIMIOARA UNGUREANU ..................................................................................... 1665 

URDEA ANA PATRICIA ............................................................................................................. 1666 

URSA FLORINA ELENA ............................................................................................................. 1668 

URSACHE ALEXANDRA ADNANA ......................................................................................... 1670 

URSU SANDRA-ELENA ............................................................................................................. 1672 

NICOLETA URSUȚU ................................................................................................................... 1673 

VADUVA NATALIA .................................................................................................................... 1674 

1861



VĂIDEANU CLAUDIA ................................................................................................................ 1676 

VANCEA ALINA .......................................................................................................................... 1678 

VASILE AURELIANA ................................................................................................................. 1680 

VASILIE RUT MARIA REBECCA .............................................................................................. 1682 

IULIANA VELEA ......................................................................................................................... 1684 

VESA CIPRIAN NICUȘOR .......................................................................................................... 1686 

RODICA VESA ............................................................................................................................. 1688 

VIDA ANDREA ............................................................................................................................ 1691 

VIERU ANA- ANCUȚA ............................................................................................................... 1693 

: ELENA VIJIACU ........................................................................................................................ 1695 

VINT MARIA ................................................................................................................................ 1697 

VINTILĂ CLAUDIA ..................................................................................................................... 1699 

VINTILOIU MARCELA ............................................................................................................... 1701 

LAVINIA VIȘAN .......................................................................................................................... 1702 

VITAN VERONICA ...................................................................................................................... 1704 

VĂCARIU LUMINIȚA-GABRIELA ........................................................................................... 1705 

VADANA MIHAELA IONELA ................................................................................................... 1707 

VAIPAN RALUCA ....................................................................................................................... 1709 

VALEA ANICA ............................................................................................................................. 1711 

ESMERALDA-LOREDANA VANCIA ........................................................................................ 1713 

VÂNTU ANA LUMINIȚA ........................................................................................................... 1715 

. OTILIA-MARIA VASIL ............................................................................................................. 1717 

VASILAȘ ELISABETA DIANA .................................................................................................. 1719 

VASILCOIU SIMONA NICOLETA ............................................................................................. 1720 

VASILE ALINA ............................................................................................................................ 1721 

VASILE AURELIA ....................................................................................................................... 1722 

VASILE LILIANA CARMEN ...................................................................................................... 1724 

VASILE SOFICA .......................................................................................................................... 1726 

VASILESCU RODICA LENUȚA ................................................................................................. 1728 

VASILIEV ANCA-RALUCA ....................................................................................................... 1730 

VASILINIUC PANSELA .............................................................................................................. 1731 

VASIU NATALIA MARIA ........................................................................................................... 1733 

VASLUIANU BOGDAN .............................................................................................................. 1735 

VASLUIANU SORINA-ELENA .................................................................................................. 1735 

VĂTĂU ROXANA MARIA ......................................................................................................... 1736 

VELICIU AMELIA SIMONA ....................................................................................................... 1738 

MARIA VERDEȘ .......................................................................................................................... 1740 

VICTORIU ANGELA ................................................................................................................... 1741 

VIERU DIANA MANUELA ......................................................................................................... 1742 

1862



VIGH ZITA .................................................................................................................................... 1744 

VÎRCAN IOANA-SORINA .......................................................................................................... 1745 

VÎRLAN RAMONA ...................................................................................................................... 1747 

VIȘAN IOANA – ALEXANDRA ................................................................................................. 1748 

VIȘOVAN CRISTINA .................................................................................................................. 1750 

VIZITIU MARIANA ..................................................................................................................... 1751 

VLAICU MONICA-ALEXANDRA ............................................................................................. 1754 

VOCHIȚU CARMEN .................................................................................................................... 1755 

VOICU CARMEN ......................................................................................................................... 1756 

VOICULESCU SIMONA .............................................................................................................. 1757 

VOINEA DANA ............................................................................................................................ 1759 

VRABIE MARIANA ..................................................................................................................... 1760 

VULC ELENA MIHAELA ........................................................................................................... 1762 

VULPEŞ IOANA ........................................................................................................................... 1763 

VLAD MARINELA ....................................................................................................................... 1765 

VLAD CODRUTA ........................................................................................................................ 1765 

VLADUTESCU GEORGETA ....................................................................................................... 1767 

VLAICU-NICULA CLAUDIA ..................................................................................................... 1768 

VODĂ ROMINA LILIANA .......................................................................................................... 1769 

VOICAN DACIANA ..................................................................................................................... 1771 

VOICU FLORICA ......................................................................................................................... 1772 

VOINA ANA ................................................................................................................................. 1774 

VOINEA GEORGE FLORIN ........................................................................................................ 1776 

VOINEA RALUCA RODICA ....................................................................................................... 1778 

VOINESCU ANA .......................................................................................................................... 1780 

VRĂCIOIU LUCIA-DIANA ......................................................................................................... 1781 

VUCU ADRIANA FLORENTINA ............................................................................................... 1783 

ZĂBAVA OANA-GEORGIANA .................................................................................................. 1785 

ZAMFIR DIANA ........................................................................................................................... 1787 

IRIMIA MARILENA ..................................................................................................................... 1789 

ZAMFIR GINA MARIANA .......................................................................................................... 1789 

ZAMFIR NICOLETA MIHAELA ................................................................................................ 1794 

ZAMFIROIU ANDREEA .............................................................................................................. 1796 

ZEGHEANU IRINA ...................................................................................................................... 1797 

ZIMAN LĂCRIMIOARA .............................................................................................................. 1799 

ZAHARIA ANDREEA VALENTINA .......................................................................................... 1801 

ZAINEA DANIELA ...................................................................................................................... 1803 

ZAMFIR MIRELA CLAUDIA ..................................................................................................... 1804 

ZAMFIR OANA RAMONA ......................................................................................................... 1806 

1863



ZAMFIRESCU RALUCA ............................................................................................................. 1809 

ELENA-LUMINIŢA ZAMFIRESCU ........................................................................................... 1810 

ZBIRCEA ALINA ......................................................................................................................... 1812 

ZEICANU LĂCRĂMIOARA ........................................................................................................ 1813 

ZLOTEA ADINA-THEODORA ................................................................................................... 1814 

ZSIGMOND-SZEKELY EDITH ................................................................................................... 1815 

VLĂȘCEANU DANIEL ................................................................................................................ 1817 

TIȚA ILONA ................................................................................................................................. 1819 

1864

CIUBOTARIU ANDREEA ........................................................................................................... 1821
DANCIU MARIA .......................................................................................................................... 1823 

DEACONESCU GEORGIANA..................................................................................................... 1825
GAVRILA IUSTINA...................................................................................................................... 1830 

NICULA CORNELIA..................................................................................................................... 1832 

POPA VICTORIA........................................................................................................................... 1834 

SZABO ANCA................................................................................................................................ 1836 


	Bontaș, I. (2001). Pedagogie. Tratat. București: Editura All.
	ProProfs
	Instrumente de evaluare

	REFERINȚE:
	Biologia este o disciplină modernă care ţine pasul cu dezvoltarea tehnicii, cu noile tehnologii, punând accent pe individ, ca personalitate distinctă, ca purtător al unei vocaţii proprii.
	Dar de ce avem nevoie de evaluare?
	Etapele evaluării
	Forme de evaluare

	E-learning-ul pe scurt
	Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare
	Instrumente de evaluare
	Forme de evaluare
	Instrumente de evaluare

	REFERINȚE:
	Forme de evaluare
	Instrumente de evaluare on-line

	BIBLIOGRAFIE:
	1.Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010.
	Etapele evaluării
	Forme de evaluare

	De ce avem nevoie de evaluare ?
	2. WhatsApp este accesibilă la adresa: https://www.whatsapp.com/este de asemenea destul de simplu și ușor de utilizat. Aceastã soluție a fost utilizatã la ţînceputul activitãţii didactice din online pentru a rezolva problemele de matematică ale copiil...
	3.Microsoft Teams versiunea free poate fi accesată de aici: https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options. Sign up-ul pe versiunea Free se poate realiza și cu o adresă de e-mail de Gmail, dacă este asociată unui Mic...
	Teams permite partajarea de fișiere, construirea de fișiere Wiki, partajarea de notițe în OneNote dar și evaluarea.
	4. WebEx este 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 sau clase paralele la aceeaşi unitate. WebEx...
	Etapele evaluării
	Forme de evaluare
	Instrumente de evaluare
	Instrumente de evaluare
	Forme de evaluare
	Instrumente de evaluare

	REFERINȚE:
	Etapele evaluării
	Instrumente de evaluare
	După primele 15 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 ...
	Google Meet - Aceasta este o aplicație din suita Google (for Education sau Enterprise) care se poate accesa doar dacă aveți un cont de organizație (școală sau companie, de tip @educred.ro etc.). Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Micro...
	Resurse și lecții gata de accesat

	Instrumente de evaluare

	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 e...
	Aplicația Google permite crearea de chestionare, teste online și formulare – Google Forms. Datele obținute în acest mod intră direct într-o foaie de calcul, permițând profesorului să analizeze informațiile colectate și să efectueze rapid un rezumat al...
	Instrumente de evaluare online
	 Kahoot- Evaluări atractive, ca o joacă!
	 Google Forms- Evaluări atractive, rezultate la îndemână!
	Soluția Skype pare cea mai bună opțiune pentru comunicarea video, audio și cu partajare de ecran. Este foarte ușor de utilizat, permite conversații multiple, managementul închiderii microfoanelor, managementul înregistrărilor, chat în format text,etc.
	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.
	Microsoft Teams :Sign up-ul pe versiunea Free se poate realiza și cu o adresă de e-mail de Gmail, dacă este asociată unui Microsoft Account.
	Soluția 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 este un mod de a comunica mai facil, recomandandu se utilizarea variantei pe calculator a WhatsApp. Doar că în versiunea Desktop a WhatsApp ului nu se poate iniția un apel video sau nu se poate partaja ecranul, ceea ce poate constitui...
	Video offline este util în cazul în care comunicarea video în timp real nu este posibilă.Astfel profesorii pot alege varianta înregistrării offline a prezentării unei teme sau subiect de la clasă și apoi încărcarea acestuia pe platforme dedicate, exem...

	3. Soluții pentru managementul claselor și conținutului
	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 virtual,se pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, che...
	Exemple de metode de evaluare:
	 chestionare create pe Google forms, pe discipline sportive sau alte teme predate
	 intrebări din regulamentele sportive
	 sarcină de găsire de materiale video pe diferite teme (ex. găsirea de clipuri video pentru învățarea pasei de fotbal, sau aruncarea la baschet, etc
	 sarcină de găsire de materiale video care exemplifică exerciții pentru anumite grupe musculare, etc
	 se pot da și exerciții fizice de intensitate mică, prin respectarea normelor de protecție specifice


	Să enumerăm câteva:
	Forme de evaluare
	Avantajele utilizării platformei Google Classroom, în procesul de evaluare
	Instrumente de evaluare online
	- la categoria Colaborare şi proiecte
	1. Google Docs
	4. Glogster
	5. Wordle

	- la categoria Comunicare:
	1. Skype
	2. Google Groups

	- La categoria Fişiere imagine:
	1. Slide
	2. Picnik
	3. Picasa
	4. Fotobabble

	- la categoria Jocuri, teste, chestionare
	1. Hot Potatoes
	2. ProProfs
	3. Classtools


	Procesul de evaluare a elevilor începând cu ciclul primar și continuând până la cel liceal, constituie o componentă fundamentală a actului educațional. Evaluarea s-a aflat într-o continuă schimbare ca urmare a numeroaselor studii de cercetare în acest...
	Cum evaluăm?
	Pentru a găsi răspunsurile cele mai bune la această întrebare, trebuie să avem în vedere metodele, tehnicile și instrumentele pe care le folosim în cadrul demersului evaluativ. Atracția, incitarea, stimularea și eficiența sunt caracteristici obligator...
	În contextul pandemiei actuale, derularea învățământului în sistemul online a însemnat trecerea de la o extremă la cealaltă. Digitalizarea procesului educativ este deja o obișnuință pentru comunitățile cu dezvoltare economică mai mare, urmând a fi des...
	Inevitabil, și evaluarea a trecut de la metoda tradițională la cea digitală.
	Pentru realizarea demersului predare- învățare-evaluare au fost puse la dispoziția cadrelor didactice și elevilor diverse platforme unde pot fi sustinute toate formele de continuturi : predare, consolidare, recapitulare și evaluare a cunoștințelor. Di...
	Stă în capacitatea fiecarui profesor de a modela sau, mai bine spus, de a transpune în mediul online metode și tehnici anterioare pandemiei. Metode precum :
	 RAI (răspunde-aruncă-interoghează) poate fi transpusă în aplicațiile face-to-face( Meet, Zoom, etc) și regândită ca RPI( răspunde- pasează-interoghează), mingea fiind înlocuită cu numirea elevilor între ei ;
	 Tehnica 3-2-1 poate fi folosită ca element de feedback la finalul orei : Astfel, elevii trebuie să noteze:
	În evaluarile scrise pot fi folosite aplicații precum : Google Jamboard, Google forms, Kahoot, Wordwall, Mozabook, Blackboard, Microsoft Forms, Scorm, etc. Bineînțeles că obiectivitatea acestora nu este una ridicată.
	În concluzie, dacă se vrea învățământ online, SE POATE . Există resurse nelimitate pentru fiecare disciplină. Iar noi . profesorii, suntem mereu într-o continuă formare ! De ce nu ar fi și formarea către un învățământ digitalizat parțial o modalitate ...
	Etapele evaluării
	Forme de evaluare
	Instrumente de evaluare
	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 dist...
	Etapele evaluării
	Forme de evaluare

	Instrumente de
	REFERINȚE:
	Un avantaj ce nu poate fi neglijat se datorează sistemului ce permite ca și părintele să fie parte din procesul educațional. Astfel, părinții au acces la rezultatele evaluării și, în funcție de acestea pot purta dialoguri constructive împreună cu copi...
	Comunitatea și conexiunea trebuie să fie o prioritate și pentru/ între profesori. Dacă ei nu fac asta, atunci creează tu aceste oportunități.
	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.


	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, Google Meet, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. Probe...
	Din metodele moderne, 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.
	Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test de evaluare 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;
	 limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la proces.
	De ce avem nevoie de evaluare?
	LIVRESQ (www.livresq.com) este un editor de resurse educaționale în format digital. Acesta facilitează crearea de lecții interactive, ce conțin texte, galerii de poze, animatii, audio, video, quiz-uri și alte elemente, fără a fi necesare cunoștințe de...
	Etapele evaluării
	Forme de evaluare

	E-learning-ul pe scurt
	Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare
	Instrumente de evaluare
	Ca și Instrumente de evaluare enumăr următoarele: probele orale și probele scrise. Se poate folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul să poată expune răspunsul la...
	Avantajele utilizării platformei Google Classroom, în procesul de evaluare:
	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 ...
	Forme de evaluare

	Dimensiuni și consensuri teoretico-practice
	Dar de ce avem nevoie de evaluare?
	Etapele evaluării
	Forme de evaluare

	E-learning-ul pe scurt
	Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare
	Instrumente de evaluare

	În loc de concluzii
	Traditional Teaching and Evaluation
	Progressive Modern Teaching
	Conclusion
	Avantajele utilizării unei evaluări sincrone:
	Evaluare la distanță asincronă
	Clasic versus virtual
	Avantajele utilizării platformei Google Classroom, în procesul de evaluare
	În acest sens, întreaga discuție, în opinia mea, ar trebui să se centreze pe o relație de tipul tradițional versus virtual.
	Utilizând la clasă, în cadrul lecțiilor online platforma Google Classroom, în procesul de evaluare, am constatat că există și puncte forte ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de evaluare online. Dintre acestea, aș menți...
	Forme de evaluare

	E-learning
	Instrumente de evaluare

	Concluzie
	Forme de evaluare

	De ce este nevoie de evaluare?
	Etapele evaluării
	Procesul de evaluare cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.
	Forme de evaluare cele mai cunoscute și practicate sunt:

	E-learning-ul
	Instrumente de evaluare: instrumentele de mai sus nu sunt dedicate 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...
	Clasic versus virtual
	Avantajele utilizării platformei Google Classroom, în procesul de evaluare
	Cu ce-i ajută pe părinți această trecere la evaluările digitale?

	7 ARTICOLE - CARTE.pdf
	Dar de ce avem nevoie de evaluare?
	Etapele evaluării

	E-learning-ul pe scurt
	Scurtă analiza a instrumentelor de e-learning și de comunicare
	Instrumente de evaluare

	Bibliografie:
	Limba şi literatura română
	Limba şi literatura română
	Crăiasa Zăpezii


	Binder1.pdf
	Rev. Educatia face diferenta,  EDITIA 2020 - PUBLICATIE ISSN 1
	Rev. Educatia face diferenta,  EDITIA 2020 - PUBLICATIE ISSN 2




