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Utilizarea metodelor de evaluare 

Prof. Cătălin Mîinescu 
   Prof. Corina Mîinescu  

Şcoala cu clasele I-VIII Bobiceşti 
 
Toate demersurile didactice ale educatorului urmăresc – lucru binecunoscut – finalităţile stabilite 
de la început. Dar gradul de realizare a lor este observabil în urma evaluării. Considerăm că 
evaluarea este „momentul adevărului”, „număratul bobocilor”, „recolta”. De fapt, predarea şi 
învăţarea fără evaluare îşi pierd atât din sens cât şi din semnificaţie. 
 
Departe de aparenta sa dimensiune formală, evaluarea reprezintă – în opinia noastră – cel mai 
important moment al sfârşitului unei secvenţe de învăţare. La fel de relevantă atât pentru elev cât 
şi pentru educator, ea este rezultatul traducerii demersurilor educative în termeni de 
comportament măsurabil al elevului. Vorbim astfel despre funcţia metrică a evaluării, în sensul 
că ea trebuie să cuantifice gradul de devenire a formabilului în format (şi, mergând mai departe, 
chiar în formator!…). 
Dacă la începutul exercitării meseriei de profesor am fost tentaţi să credem că „a asculta” şi „a da 
lucrări de control” ţine exclusiv de obligaţiile fişei postului, pe parcurs ne-am convins că 
evaluarea are locul său foarte bine definit (alături de predare şi de învăţare) şi că, la rândul ei, se 
realizează după o proiectare amănunţită şi fundamentată solid.  
 
Reamintim că, după ultimele taxonomii, se delimitează două clase de metode de evaluare: 

A. Metode tradiţionale  (în sensul de cel mai des utilizate metode) 
1. probele orale 
2. probele scrise 
3. probele practice 

(probă se foloseşte aici cu sensul de orice instrument de evaluare proiectat, administrat şi 
corectat de către profesor) 
Nu vom intra în amănunte în caracterizarea acestora (vezi [33]). Putem spune doar că probele 
orale nu sunt, în general recomandabile ca probe de examen – lucru observat, de altfel – iar unul 
dintre avantajele imediate ale lor este acela că ele corectează imediat greşelile. În ceea ce 
priveşte probele practice, ele sunt cel mai adesea evitate şi/ sau puţin puse în valoare. 

B. Metode complementare (alternative) 
1. observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului  
2. investigaţia  
3. proiectul 
4. portofoliul 
5. autoevaluarea 

Adoptarea şi adaptarea (şi) a acestor metode complementare este răspunsul nostru pozitiv, dispo-
nibilitatea noastră către nou, preocuparea către cunoaşterea elevului din cât mai multe 
perspective. Căci unul dintre scopurile evaluării rămâne cunoaşterea… 
Vom dezvolta în continuare câteva aspecte ale modului cum am adaptat la clasele unde predăm 
metodele de evaluare. 
 
Am observat că o discuţie cu elevii înainte de a începe lecţia propriu-zisă (sau pe parcursul ei) 
este utilă pentru introducerea lor în atmosfera orei şi, în plus le creează o stare de confort – 
condiţie indispensabilă desfăşurării unei lecţii - un dialog deschis, fără formalism, fără 
constrângeri de orice natură (inclusiv ideea că urmează a fi „ascultaţi” pentru a primi notă este 
inhibantă pentru unii dintre elevi!). Considerăm aşadar, conversaţia euristică un bun prilej de a 
cunoaşte elevul şi, deci de a-l evalua corect şi complet. 
Pe parcursul acestei conversaţii, subiectul ei poate fi: 
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· lecţia predată la ora anterioară – în vederea actualizării cunoştinţelor 
· chestiuni predate cu mai mult timp în urmă - dar care vor constitui baza lecţiei pe care 

urmează să o predea 
· repetarea unor chestiuni care nu au legătură directă cu ceea ce tocmai se predă dar 

reprezintă un bun prilej pentru profesor de a verifica în ce măsură noţiunile respective 
mai sunt reţinute – de exemplu, la introducerea prismelor, la clasa a VIII a, când 
profesorul va defini „prismele regulate”, va întreba: care sunt poligoanele regulate 
studiate anul trecut? În acest moment firul lecţiei este întrerupt şi se vor repeta câteva 
lucruri privind poligoanele regulate. 

Sau, pur şi simplu: 
· Ce anume din tema pentru acasă a ridicat probleme? Acum se va vedea atât cine îndrăz-

neşte să întrebe cât şi cine nu a efectuat tema. 
· Cine nu a efectuat tema şi de ce? 
· Ce vi s-a părut deosebit la lecţia trecută? 

Se pot obţine astfel foarte multe informaţii dintre care, o parte poate completa evaluarea. De 
exemplu: 

· Dacă elevul şi-a pregătit lecţia de zi sau nu 
· Dacă învăţarea a fost temeinică sau superficială 
· Dacă tema a fost efectuată sau nu 
· Dacă există interes pentru studiu – după modul în care a fost efectuată tema şi după solu-

ţiile propuse la verificarea ei 
· Dacă elevii sunt atenţi în timpul orei 
· Dacă le este treaz spiritul de competiţie 
· Dacă se raportează la ceilalţi, etc 

În măsura în care profesorul are un caiet de observare a elevilor, toate acestea vor fi consemnate 
şi vor contribui la completarea calificativului. 
Dezavantaje: conversaţia va oferi informaţii în special despre elevii care se preocupă de studiu şi 
mai puţin (sau deloc) despre ceilalţi - care este de aşteptat că nu vor fi activi şi că nu vor pune 
întrebări. Totuşi şi acest lucru poate reprezenta „o informaţie”! 
 
Referatul este, de asemenea un prilej de a aduna date necesare evaluării. Am probat modul în 
care elevii răspund acestei sarcini. Am prezentat un plan, câteva indicaţii, o bibliografie 
minimală. În general am ales teme scurte sau relativ uşor de realizat. Iată două dintre acestea: 
 
1.   Poligoane regulate 
Am dat această sarcină elevilor clasei a VIII a, înainte de introducerea Prismelor. Evident era 
necesară recapitularea poligoanelor regulate, studiate la clasa a VII a.  
Nu am prezentat un plan, trasarea sarcinii fiind precedată de întrebări:  
Ce este un poligon regulat?  
Care sunt poligoanele regulate studiate? 
S-a înţeles că materialul pe care îl au de pregătit individual, acasă va conţine informaţie 
referitoare la cele trei poligoane regulate studiate (triunghiul echilateral, pătratul şi hexagonul 
regulat). 
Le-am recomandat să folosească manualul de clasa a VII a, caietele de notiţe precum şi alte 
materiale pe care le pot descoperi singuri. 
Structura clasei: 

Total 19   
Cu note peste 8 5 27% 
Cu note între 6 şi 8 3 16% 
Cu note între 5 şi 6 5 27% 

În ora următoare au prezentat referatele 14 elevi (adică 74%).  
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Evaluarea lor a fost consemnată în caietul profesorului, urmând să constituie parte dintr-o notă ce 
se va atribui ulterior (notă care reprezintă media mai multor evaluări de diferite tipuri; de 
exemplu: caietul de muncă suplimentară, caietul de temă, caietul de notiţe, prestaţie la clasă, etc) 
Constatări: 
· Nu este pentru prima dată când aceşti elevi primesc o astfel de sarcină, deci nu a reprezentat 

o noutate şi nici dificultăţi 
· S-au achitat de sarcină cei 13 cu note peste 5 şi unul dintre ceilalţi 
· Materialele au fost, în general scurte – cel puţin la cei 5 cu note peste 8 s-a observat că atât 

au considerat că este important şi, deci nu a fost o consecinţă a achitării rapide de sarcină 
· Cu mici excepţii – în special la cei cu rezultate scăzute – desenele au fost realizate 

corespunzător, fiind marcate pe ele elementele exprimate prin formule 
· Cu o singură excepţie, referatele au conţinut exclusiv expresii matematice, exprimări de 

formule, deduceri ale unor elemente în poligoanele regulate, deci fără explicaţii în cuvinte. 
Excepţia la care am făcut referire este o lucrare în care sunt multe explicaţii, nu foarte 
riguroase din punct de vedere al exprimării dar care denotă o înţelegere profundă a 
fenomenelor – ceea ce, în opinia noastră, este mult mai important! De exemplu: „apotema 
pătratului este egală cu latura împărţită la 2” sau „perimetrul pătratului este de patru ori 
latura, deoarece laturile sunt congruente”.  

· Tendinţa generală rămâne, totuşi de a memoriza, lucru pe care l-am descoperit şi la oră – 
atunci când am repetat cu elevii tema referatului – dar şi din faptul că majoritatea referatelor 
nu conţineau şi deducerea formulelor, aşa cum le-am prezentat la predarea temei. 

· Cert este că realizarea individual a unui astfel de material – chiar dacă prezintă şi riscul de a 
fi copiat de la elevii buni – rămâne totuşi, o oportunitate de învăţare, ajutând (măcar într-o 
mică măsură) retenţia. 

 
2. Triunghiul 
Acesta face parte din planul de recapitulare pentru lucrarea de evaluare pe semestrul al doilea la 
clasa a VI a. 
Am prezentat planul detaliat pe care elevii şi l-au notat pe caiete. Practic, elevii se vor referi la 
tot ceea ce are legătură cu tema triunghiul în materia predată de până acum, respectiv. 
· Definiţie, desen 
· Elemente 
· Clasificare 
· Linii importante în triunghi 
· Congruenţa triunghiurilor 
· Triunghiul isoscel 
· Triunghiul echilateral 
· Perimetrul şi aria triunghiului 
Structura clasei: 

Total 25   
Cu note peste 8 7 28% 
Cu note între 6 şi 8 5 20% 
Cu note între 5 şi 6 5 20% 

Au îndeplinit sarcina 23 de elevi, adică 92%. 
Evaluarea lor a fost consemnată în caietul de observaţii ca fiind parte dintr-o notă ce se constituie 
drept media mai multor evaluări. 
 
Constatări: 
· Referatele sunt lungi, cu multe amănunte şi explicaţii 
· Desenele sunt, în general corecte dar apar şi unele care denotă nesiguranţă 
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· Predomină tendinţa de a reproduce cât mai aproape de enunţurile din manual sau din caietul 
de notiţe 

· Structurare corectă şi firească a materialului, cu atât mai mult cu cât este prima sarcină de 
acest fel administrată clasei a VI a – cu paragrafe, teme, subteme, linioare, etc. (De fapt, o 
mare parte a elevilor păstrează încă obişnuinţa de la clasele mici de a sublinia cuvintele cheie 
dintr-un enunţ sau chiar de a scrie cu o altă culoare enunţurile – lucru remarcabil şi motiv 
pentru care primesc aceste indicaţii şi în cadrul predării la orele de matematică.)  

· În mare măsură au fost respectate indicaţiile minimale primite: realizarea desenelor, 
marcarea anumitor elemente pe desen, exemple. 

Poate că exemplele prezentate mai sus nu sunt suficient de relevante. Am remarcat însă 
disponibilitatea elevilor către acest tip de sarcină şi că el are influenţă în realizarea retenţiei. Iar 
în ceea ce priveşte nivelul claselor respective, dar şi ca modalitate de evaluare deosebită (faţă de 
clasica „ascultare”), considerăm că referatele au fost foarte utile! 
 
Folosirea itemilor în probele scrise.  
Vom enumera câteva exemple din fiecare tip de item care am considerat că se pretează la a face 
parte dintr-o probă de evaluare. Această prezentare are relevanţă ca mod de construire a acestor 
itemi, aşa cum i-am folosit la diverse probe scrise de-a lungul ultimilor ani.  
 
Itemi obiectivi 
1. itemi cu alegere duală.  
Exemple (la fiecare item se va specifica obiectivul de evaluare) 
 

v Subliniaţi forma corectă în următoarele enunţuri: 
§ Măsura / lungimea unui unghi se exprimă în grade. 
§ Două segmente cu aceeaşi lungime sunt egale / congruente. 
§ Două triunghiuri cu toate unghiurile congruente sunt 

congruente / asemenea. 
§ Sinusul / cosinusul se exprimă ca fiind raportul dintre cateta 

opusă şi ipotenuză. 
 

v Citiţi cu atenţie următoarele propoziţii. Încercuiţi valoarea de adevăr 
(A sau F) pe care o veţi atribui fiecăreia dintre ele. 
§ A   F   Mediatoarea unui segment este o semidreaptă. 
§ A   F    Paralelogramul cu toate laturile congruente este pătrat. 
§ A   F   Rombul cu un unghi drept este dreptunghi. 

 
v Puneţi semnul (+) în dreptul afirmaţiilor pe care le consideraţi corecte 

şi semnul (-) în dreptul celor false. 
Centrul cercului circumscris unui triunghi echilateral este centrul său de 

greutate. 
Pătratul este un dreptunghi. 
Două triunghiuri sunt congruente dacă au toate unghiurile congruente. 

 
2. itemi cu alegere multiplă 
Exemple (la fiecare item se va specifica obiectivul de evaluare) 
 

v Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect din afirmaţiile de 
mai jos: 
Bisectoarea unui unghi este: 
a. O semidreaptă 
b. O dreaptă 
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c. Un segment 
v Unitatea de măsură pentru aria suprafeţelor este: 

a. Metrul  
b. Kilometrul pătrat 
c. Metrul pătrat 
 

3. itemi de tip pereche (de asociere) 
Exemple (la fiecare item se va specifica obiectivul de evaluare) 
 

v În coloana din stânga sunt prezentate mărimi, iar în coloana din 
dreapta, unităţi de măsură. Scrieţi în spaţiul liber din dreptul fiecărei 
cifre din prima coloană litera corespunzătoare unităţii de măsură din a 
doua coloană: 

___1. volum a. l 
___2. lungime b. m 
___3. arie c. m3 
___4. masă d. kg 
 e. s 
 f. m2 

 
v Scrieţi în spaţiul liber din dreptul fiecărei funcţii trigonometrice din 

coloana din stânga, exprimarea ei în funcţie de laturi ale triunghiului 
dreptunghic: 

__1. sinus a. cateta opusă supra ipotenuză 
__2. cosinus b. cateta alăturată supra cateta opusă 
__3. tangentă c. cateta alăturată supra ipotenuză 
 d. cateta opusă supra cateta alăturată 
 e. ipotenuza supra cateta opusă 

 
v În coloana din stânga sunt prezentate poligoanele regulate, iar în 

dreapta, exprimări ale ariilor în funcţie de latură. Notaţi în spaţiul liber 
din prima coloană litera corespunzătoare ariei din coloana a doua. 

 
___ 1. pătratul de latură l a. l2 
___ 2. hexagonul regulat de latură l b. 2l 
___ 3. triunghiul echilateral de latură l 

c. 
4

32l
 

 d. 6l 
 e. 3l 
 

f.  
2

33 2l
 

 
Itemi semiobiectivi 
1.  itemi cu răspuns scurt 
Exemple  
 

v Obiectiv de evaluare: aplicarea formulei ariei pentru figuri simple 
Enunţ: Care este aria pentru fiecare caz prezentat mai jos? 

1) Într-un triunghi cu baza de 3 şi înălţimea corespunzătoare de 
4, aria = …… 

2) Într-un pătrat cu latura de 10, aria  = …… 
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3) Dreptunghiul cu lungimea de 5 şi lăţimea de 7 are aria = 
…… 

 
v Obiectiv de evaluare: cunoaşterea liniilor importante în triunghi (fără 

linia mijlocie) 
Enunţ:  Scrieţi cele patru linii importante din triunghi. 

1) …………………………. 
2) …………………………. 
3) …………………………. 
4) …………………………. 

 
2.  itemi de completare 
 
Exemple 
 

v Obiectiv de evaluare:  identificarea elementelor din expresia funcţiei 
sin, pe baza definiţiei acesteia. 
Enunţ: Cele două laturi ale unui triunghi dreptunghic care apar în 
expresia sinus-ului sunt ……………………… şi ………………………… 

 
v Obiectiv de evaluare:  identificarea dreptunghiului dintre para-

lelograme pe baza proprietăţilor acestuia 
Enunţ:  Paralelogramul cu un unghi drept şi care are două laturi 
consecutive diferite este ……………………… 
 

v Obiectiv de evaluare:  cunoaşterea modului în care cazurile de 
congruenţă a triunghiurilor dreptunghice se deduc din cazurile de 
congruenţă a triunghiurilor oarecare  
Enunţ:  Cazul ipotenuză – unghi se obţine pe baza cazului ..……… 

 
3.  întrebări structurate 
 
Exemplu 
 

v Obiective de evaluare:  
§ Capacitatea de a selecta informaţii dintr-un enunţ dat  
§ Capacitatea de a modela definiţia într-un exemplu grafic concret 
§ Capacitatea de a explica în mod coerent, corect şi clar paşii urmaţi 

într-un raţionament 
 

Enunţ:  Citiţi cu atenţie textul de mai jos. 
„O paralelă la una dintre laturile unui triunghi formează cu celelalte 
două laturi un triunghi asemenea cu cel dat.” 
Pornind de la enunţul teoremei fundamentale a asemănării, răspundeţi 
următoarelor cerinţe 

1. Realizaţi desenul corespunzător 1p 
2. Ce înseamnă că două triunghiuri sunt asemenea? 1p 
3. Scrieţi acest lucru pentru triunghiurile din desenul 

pe care l-aţi realizat. 
1p 

4. Explicaţi cum se obţin elementele omoloage în 
scrierea proporţionalităţii laturilor în cazul general 
şi pe figura realizată 

2p 
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Schema de corectare şi notare: 
1. 1p Construirea corectă a paralelei, notarea 
2. 1p Definirea corectă a asemănării triunghiurilor  
3. 1p Scrierea corectă a celor trei rapoarte egale precum şi a 

congruenţei unghiurilor omoloage 
4. 2p Exprimarea coerentă, corectă, cursivă în cazul general şi 

concret, pe figura realizată 
 
Itemi subiectivi 
 
1. Rezolvarea de probleme 
Exemple  
 

v Obiectiv de evaluare:  Elevul trebuie să ştie să aplice cunoştinţele 
legate de rezolvarea triunghiului dreptunghic 
Enunţ:  Într-un triunghi dreptunghic ABC, lungimile catetelor sunt 
AB = 4 cm şi AC = 3 cm. Să se determine lungimile ipotenuzei, a 
înălţimii din vârful unghiului drept şi a segmentelor determinate pe 
ipotenuză de către înălţime.                                                  5 puncte 
Barem de corectare şi notare: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţii 
 
În cazul în care elevii vor adopta alte rezolvări, evident că acestea vor fi luate în considerare, 
realizându-se ad-hoc baremul de corectare corespunzător. Este chiar de preferat să existe şi alte 
rezolvări (de exemplu, înălţimea poate fi aflată folosind relaţia în care ea se exprimă drept 
raportul dintre produsul catetelor şi ipotenuză.) pe care profesorul trebuie să le prezinte în faţa 
întregii clase, pentru a sublinia o dată în plus existenţa în matematică a mai multor soluţii şi, de 
aici chiar frumuseţea acesteia. Ar fi indicată evidenţierea celor care utilizează alte soluţii decât 
majoritatea. 
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Geometria poligoanelor. Un punct de vedere metodic 
Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005 

 

a)  Scrierea ipotezei şi a concluziei 0,5p 
b)  Realizarea desenului  0,5p 
c)  Aplicarea teoremei lui Pitagora în triunghiul ABC 0,5p 
c)  Aflarea ipotenuzei BC = 5 cm  0,5p 
d)  Aplicarea teoremei catetei pentru aflarea uneia dintre 
proiecţiile catetelor pe ipotenuză 

0,5p 

e)  Aflarea proiecţiei respective 0,5p 
f)  Exprimarea celeilalte proiecţii drept diferenţa dintre 

ipotenuză şi proiecţia aflată la punctul anterior 
0,5p 

g)  Aflarea proiecţiei 0,5p 
h)  Exprimarea teoremei înălţimii în triunghiul ABC 0,5p 
i)  Aflarea înălţimii 0,5p 


