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E ceva ce nu ştiu 
Dar se presupune că ar trebui să ştiu.  
Nu ştiu ce  nu ştiu,  
Dar ar trebui să ştiu 
Şi mă simt prost 
Nu numai pentru că nu ştiu  
Ci şi pentru că nu ştiu ce nu ştiu. 
 
Aşadar, mă prefac că ştiu. 
Dar mă scoate din fire  
Că nu ştiu ce trebuie să mă prefac că ştiu. 
Deci mă prefac că ştiu totul. 
 
Mi se pare că tu ştii ce ar trebui să ştiu eu. 
Dar nu poţi să-mi spui ce anume 
Pentru că nu ştii ce ştiu. 
 
S-ar putea să ştii ce nu ştiu eu 
Dar nu şi că nu ştiu. 
Iar eu nu ştiu să-ţi spun. Va trebui deci să-mi spui 
                                                                    TOTUL. 

(Noduri  - R.D. Laing) 
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I. ROLUL ŞI IMPORTANŢA EVALUĂRII CURENTE ÎN ŞCOALĂ 
 
 

 Vă propunem un experiment:  
Numiţi, rapid (!), primul cuvânt care vă vine în minte şi pe care să-l puteţi asocia 
noţiunii de evaluare. 

 
Probabil că nu riscăm prea mult anticipând că acesta va fi cuvântul notă. Nu credem să existe cineva 
care a trecut (fie şi fugar) prin şcoală şi care să nu-şi aducă aminte cu strângere de inimă de ea. Spre 
notă au fost (şi sunt) aţintite privirile tuturor: elevi, părinţi, (bunici, prieteni, vecini), profesori, 
directori, inspectori, pentru că nota – nu-i aşa? – sancţionează delăsarea sau răsplăteşte sârguinţa. Şi 
tot nota permite luarea unor decizii ,,grave” precum promovare, corigenţă sau repetenţie, selecţie 
pentru programe de instruire a elevilor supradotaţi sau măcar pentru clasele ,,bune” dintr-o anumită 
şcoală, acces spre fazele superioare ale diferitelor concursuri etc. 
 
Şi totuşi… nu acestea ar trebui să fie (sunt?) obiectivele evaluării curente. Scopul ei principal este 
formativ. Pe baza informaţiilor obţinute cu ajutorul evaluării curente se pot lua (se iau?) deciziile 
privind parcursul pe care îl va urma elevul într-o anumită unitate de timp. Aceste informaţii ne ajută 
totodată să urmărim progresul şcolar dar şi să identificăm dificultăţile în învăţare ale elevului. Şi tot cu 
ajutorul lor putem alege cele mai potrivite metode de predare care să permită atingerea obiectivelor/ 
competenţelor stabilite de programele şcolare.    
 
Profesorul bun nu este acela care îl ,,prinde” pe elev cu lecţia neînvăţată, fiindcă evaluarea n-ar trebui 
să sancţioneze, ci să ofere informaţii despre ce ştie să facă elevul. Dacă un test de evaluare nu oferă 
asemenea informaţii, ci doar ,,note”, el este inutil din punct de vedere formativ (şi educativ).  
 
Pe de altă parte, este evident că modul de evaluare influenţează în mare măsură predarea. De aceea, 
excesele pot avea un efect negativ, mai ales atunci când evaluarea devine un scop în sine ori când se 
reduce doar la o metodă sau la nu număr redus de metode. Vom încerca, tocmai de aceea, să oferim 
cât mai multe sugestii şi informaţii care să permită transformarea evaluării curente într-un instrument 
util pentru cunoaşterea elevului şi, implicit, pentru atingerea obiectivelor învăţării.  
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II. CURRICULUM ŞI EVALUARE 
 
 
În acest capitol vom utiliza următoarele concepte:  
curriculum ⇒ disciplinele de bază şi cele din extensie, programele de studii, ,,ţintele” care trebuie 
atinse în cadrul fiecărui domeniu, standardele/ formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul 
respectiv  
evaluare ⇒ analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor 
evaluare informală ⇒ evaluare în care obiectivele nu sunt riguros stabilite, iar contextul este 
nestandardizat 
evaluare formalizată ⇒ evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se 
desfăşoară într-un context standardizat. 
test ⇒ probă; materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă 

 
Mulţi consideră că evaluarea şi testarea reprezintă, în fond, acelaşi lucru, deşi chiar experienţa 
cotidiană ne demonstrează permanent contrariul. Dacă, de exemplu, suntem la mare şi intenţionăm să 
facem o baie, cu siguranţă că mai întâi vom testa apa şi abia apoi vom hotărî ce vom face mai 
departe. Şi la fel vom proceda în cazul în care dorim să cumpărăm un parfum dintr-un magazin de 
produse cosmetice: îl testăm întâi şi abia apoi îl evaluăm, hotărând că merită (sau nu merită) să-l şi 
achiziţionăm. În ambele cazuri, testarea se dovedeşte a fi doar o componentă (importantă!) a 
procesului de evaluare.  
 
În paginile ce urmează, vom încerca, aşadar, să arătăm că evaluarea este parte intrinsecă a procesului 
de predare-învăţare. Ea este importantă pentru profesor, deoarece îi furnizează informaţii pe care le 
va utiliza în practica la clasa, în planificarea activităţilor de învăţare. Vom încerca totodată să oferim şi 
sugestii privind proiectarea şi administrarea testelor, căci scopul acestui Ghid este să demonstreze 
profesorilor atât utilitatea evaluării cât şi modul cum poate fi aplicată în mod eficient.  
   

 Activitate  
Gândiţi-vă la o zi obişnuită din viaţa dumneavoastră, să zicem chiar ziua când citiţi aceste 
rânduri şi răspundeţi la următoarele întrebări:  
1. Care sunt activităţile, în afara celor profesionale, asupra cărora aţi emis judecăţi de 
valoare? 
2. Dar la clasă, ce fel de evaluări faceţi despre elevi,  despre tipul activităţii sau despre 
activitatea ca atare? 
3. În ce măsura evaluările de la (1) şi (2) sunt asemănătoare sau diferite? 

 
 
EVALUAREA CA ACTIVITATE NATURALĂ 
 
 Hai să ne gândim puţin la comentariile pe care le facem despre vreme. 
 ,,Cerul e înnorat, poate plouă.” sau „Cerul este senin, nici un nor pe cer. Ce zi minunată!” În ambele 
situaţii, chiar dacă în mod reflex, facem o evaluare informală a condiţiilor meteo.  
 
Evaluarea este deci o activitate naturală, face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Ea poate fi informală 
sau foarte formalizată. Se realizează explicit, dar poate fi şi implicită, făcută în subconştient. Când 
ascultăm o emisiune la radio, când vedem un film sau când urmărim o conversaţie între două 
persoane, facem judecăţi de valoare. Aceste judecăţi se pot referi atât la cei implicaţi („X pare onest şi 
generos, pe Y îl consider aspru şi indiferent“) cât şi la conţinut. Mai mult decât atât, ca participanţi la o 
discuţie, răspundem la ceea ce percepem ca atitudine a interlocutorilor. Cu alte cuvinte, emitem 
permanent judecăţi de valoare şi ne modificăm comportamentul în consecinţă, chiar dacă evaluarea 
noastră nu este realizată întotdeauna pe baza unor principii riguroase şi nici în mod sistematic. De aici 
derivă şi subiectivitatea procesului ca atare. 
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Insă când dorim să realizăm evaluări în diferite momente ale procesului instructiv-educativ, devine 
deosebit de important să avem criterii clare şi evidente, să fim obiectivi. Evaluări pripite sau 
inconsecvente, nu numai că vor fi fără folos din punct de vedere informativ, dar vor fi şi nedrepte. 
 
EVALUAREA UNUI PROCES/ EVALUAREA UNUI PRODUS 
 
Când facem o evaluare la sfârşitul semestrului sau anului şcolar simţim adesea că nu putem să 
cuprindem întregul parcurs al procesului de învăţare. Şi totuşi, fără aceste informaţii va fi aproape 
imposibil să stabilim dacă elevii au făcut progrese şi dacă da, cu cât mai bine fac acum lucruri pe care 
le făceau şi înainte, de ce se descurcă acum mai bine în anumite domenii. 
Cu alte cuvinte, dacă urmează să facem afirmaţii valide despre progresul realizat în timpul unui curs, 
al unui set de lecţii, ar trebui să analizăm ce anume se petrece în timpul lecţiei. Şi asta ne aduce în 
atenţie ideea de „proces”, pe de-o parte şi cea de „produs”, pe de altă parte. Rezultatele la un test pot 
fi interpretate în termeni de „produs”. Testul ne arată doar ceea ce poate elevul să facă într-o unitate 
de timp. Pentru o evaluare corectă şi completă ar trebui să luăm în considerare şi cum şi-a însuşit 
elevul cele demonstrate prin test. În consecinţă, procesul de învăţare este la fel de important ca 
rezultatul/ produsul. Nu este suficient doar să constatăm că un elev a obţinut sau nu a obţinut 
rezultate satisfăcătoare la un test. Important este să aflăm şi ce anume face ca procesul de învăţare 
să aibă succes sau nu din punctul de vedere al acelui elev. 
 
 

 Activitate 
Ce tip de informaţii vă oferă un test? 
Care sunt limitele acestor informaţii? 

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

 Activitate 
Gândiţi-vă la munca dvs. Faceţi o listă cu noutăţile utilizate (metode, tehnici, materiale). 
Menţionaţi dacă aţi evalutat în vreun fel impactul inovaţiei.  
Cum aţi procedat? 

 
 
EVALUARE VS. PREDARE? 
 
O prejudecată destul de răspândită este aceea că evaluarea şi predarea sunt activităţi separate atât 
din punct de vedere teoretic cât şi practic şi aşa ar şi trebui să rămână. În plus, se consideră adesea 
că teste bune pot fi create doar de experţi. De pe aceste poziţii, testarea apare ca o impunere 
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exterioară activităţii la clasă. Chiar dacă ajută la stabilirea standardelor, micşorează timpul de predare 
– învăţare şi creează tensiuni, atât pentru profesor cât şi pentru elev. Şi nu în puţine cazuri, tensiunile 
sunt mai mari pentru profesor decât pentru elev. 
Probabil că v-aţi pus adeseori întrebări/ probleme de tipul celor de mai jos: 
Ce să conţină testul? Ar trebui neapărat să caut ceva deosebit. Trebuie să-l redactez la computer? 
Cine şi cum să-l multiplice? Dacă se află conţinutul? Dacă rezultatele sunt slabe şi se va crede că nu 
am lucrat bine cu elevii? Mai bine intru în clasă şi scriu o cerinţă generală pe tablă. Aşa, sigur nu se va 
afla subiectul dinainte (de vreme ce nici eu nu-l ştiam până să intru în clasă!). Poate ar fi bine să aleg 
ceva simplu. Aşa nu o să am probleme cu notele. Oricum, sunt profesor bun şi îmi cunosc elevii. 
 
Acest Ghid a fost scris pornind de la convingerea că evaluarea şi predarea se influenţează reciproc, 
iar testul este o extensie normală şi naturală a lecţiei, care poate pune la dispoziţia profesorului, dar şi 
elevului, informaţii utile despre progresul realizat. Cât de utilă şi de corectă va fi informaţia, depinde 
de grija cu care este pregătit testul. Odată însă acceptată ideea că testarea face parte integrantă din 
procesul predare-învăţare, devine clar că persoana cea mai nimerită să-l construiască este profesorul. 
Iar dacă testarea va fi legată mai mult de predare decât de statistici şi măsurări, atunci profesorul este 
deja pe drumul cel bun. Ceea ce ar mai fi necesar este să conştientizeze doar faptul că principiile şi 
tehnicile de testare diferă de cele de predare şi, în consecinţă, trebuie aplicate diferit. 
Tocmai de aceea, Ghidul se doreşte a fi un manual practic de evaluare a cunoştinţelor de către 
profesor, pentru clasa sa. El nu-şi propune să ofere soluţii universal valabile, ci doar sugestii care 
să permită o aplicare personalizată, la clasă. Testele externe/ examenele naţionale sunt 
responsabilitatea altor instituţii (SNEE, MEC). Să le lăsăm lor aceste griji! 
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III. CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE 

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

 Activitate 
Numiţi trei calităţi ale unui test, care în opinia dvs. sunt cele mai importante: 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Argumentaţi-vă opţiunile pentru fiecare caz în parte.  
………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…………...………………………………

………………………………………………………..…………...………………………………………………………………

..…………………………..…………...………………………………………………………………………………………….

…………...………………………………………………………………………………………..…………...…………………

……………………………………………………………………..……………...……………………………………………… 

Comparaţi-vă opţiunile şi argumentele cu informaţiile din paginile ce urmează. 
 
Un test bun trebuie să fie sigur, valid şi practic. Sunt afirmaţii evidente, nu-i aşa? Ce să le mai 
discutăm? Şi totuşi… 
 
 
FIDELITATE 
 
Când este cel mai bine să dau elevilor mei un test? Cum voi stabili punctajul, încât să reflecte cât mai 
corect pregătirea lor? Oare dacă îl voi folosi şi la clasa paralelă, va da aceleaşi rezultate? N-ar fi bine 
totuşi să scriu unul nou? Dar în aceste condiţii rezultatele vor fi comparabile? 
 
Fidelitatea unui test constă în consecvenţa sa. N-ar avea nici un sens ca un croitor să ia măsuri cu 
un elastic sau să măsoare lungimea în centimetri şi lăţimea în inch. E nevoie de o bandă cu lungime 
constantă şi împărţire în elemente egale ca să îţi dai seama dacă e necesar să strâmtezi sau să 
lărgeşti haina. Testele nu trebuie să fie elastice în măsurare: rezultatul obţinut de un elev trebuie să 
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fie acelaşi indiferent de varianta de test în cadrul aceluiaşi tip (cu orice bandă centimetru, măsura 
taliei e aceeaşi) şi de profesorul care corectează testul, rezultatul trebuie să fie acelaşi (oricine 
foloseşte centimetrul, măsura e aceeaşi).  
Un alt aspect de luat în considerare este şi consecvenţa cu care testul măsoară permanent acelaşi 
aspect: nu ar avea sens să pui centimetrul în jurul şoldurilor pentru a măsura talia. Aşadar, 
fidelitatea se referă la trei aspecte:  

- împrejurările în care se aplică un test; 
- modalitatea de marcare; 
- uniformitatea evaluării. 

 
 
VALIDITATEA 
 
Ce subiecte să aleg pentru testul de mâine? Oare vor măsura ceea ce doresc eu? Nu vor fi prea grele/ 
prea uşoare? Cum vor comenta elevii subiectele? Dar părinţii elevilor? Colegii de catedră vor avea ceva 
de spus?  
 
Se consideră că un test prezintă validitate dacă măsoară ceea ce se intenţionează să se măsoare. 
Dacă doresc să măsor abilitatea de exprimare orală, nu voi cere elevilor să scrie ceea ce au de spus şi 
invers. E important să avem în vedere două tipuri de validitate când alcătuim un test: validitatea de 
conţinut şi validitatea de aspect. 
Conţinutul unui test trebuie hotărât în funcţie de scopul evaluării. Validitatea de conţinut este dată 
aşadar de legătura dintre obiectivul curricular (CE?), reflectat în obiectivul de evaluare (CÂT? CUM?) şi 
conţinut, tradus în itemi. 
 
Ce cred elevii despre un test? Ce cred alţi profesori? Testul li se pare rezonabil, sau prea greu, sau 
prea simplu? Situaţiile de lucru sunt sau nu realiste? Verifică sau nu, abilităţi exersate la clasă? Singura 
cale de a afla răspunsul este întrebând atât elevii cât şi alţi colegi, fie printr-un chestionar, fie 
discutând pur şi simplu. Opinia lor determină validitatea de aspect a testului respectiv. 
 
Între fidelitate şi validitate există o relaţie complexă – un test poate fi fidel fără să fie şi valid, dar 
nu poate fi valid fără să fie şi fidel. De exemplu: un test cu alegere multiplă pe probleme de 
vocabular poate fi considerat fidel, pentru că dă mereu aceleaşi rezultate, dar nu va fi valid pentru a 
măsura capacitatea elevului de a înţelege un text în care apar acele cuvinte şi nici pentru a măsura 
abilitatea de ale utiliza corect şi productiv. Pe de altă parte însă, validitatea unui test nu include şi 
fidelitatea. De exemplu, un test ce-şi propune să măsoare abilitatea de exprimare orală, printr-o 
conversaţie liberă, fără a aborda un subiect anume, şi care va fi notat doar prin reacţia spontană a 
profesorului nu va fi şi util, deoarece nu va oferi o bază comună de comparare cu alt elev sau cu 
acelaşi elev, dar evaluat în alte circumstanţe. O notă la un astfel de test, oricare ar fi ea, nu este 
relevantă, pentru că nu oferă informaţii suficiente despre abilităţile elevului în acest domeniu, iar 
evaluatorul nu are repere sigure de evaluare. 
 
OBIECTIVITATEA 
 
Dar dacă măcar unele dintre lucrările elevilor mei vor fi evaluate şi acasă, de părinţii care, culmea 
ghinionului (!), sunt tot profesori, ca şi mine? Oare va exista o concordanţă între ceea ce am gândit eu 
că ar trebui să fie un răspuns bun şi ceea ce vor gândi ei? Cum să evit reproşurile sau discuţiile în 
contradictoriu? 
 
Obiectivitatea nu este neapărat calitatea umană cea mai răspândită. Dar dacă în viaţa de zi cu zi lipsa 
ei ne afectează neplăcut în mod mai mult sau mai puţin individual, trebuie să fim totuşi de acord că în 
şcoală absenţa ei poate crea multe neplăceri.  
Aşadar, ce-i de făcut ?  
În primul rând să nu ne amăgim, crezând în atingerea obiectivităţii absolute. Dar soluţii există şi cea 
mai la îndemână, deşi nu neapărat şi cea mai simplă, este standardizarea testelor. Ea funcţionează 
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deja de câţiva ani buni la nivel central prin examenele naţionale, dar se poate aplica şi local, în cadrul 
catedrei, sau individual, la clasă. Pentru aceasta este însă necesară stabilirea mai întâi a unor criterii 
de notare precise (ele există în prezent doar la clasa a VIII-a şi nu sunt chiar simplu de aplicat !). Abia 
apoi vor urma realizarea şi aplicarea testelor. 
 
 
CARACTERUL PRACTIC / APLICABILITATEA 
 
Cât durează testul? Am nevoie de echipament? Foile de test sau alte materiale vor fi multiplicate? La 
ce preţ? Şi cine va plăti? Cât va dura notarea? 
 
Aceste întrebări vizează aspectele practice ale aplicării testului la care este bine să ne gândim dinainte. 
Aşa cum munca profesorului nu poate fi eficientă fără o planificare prealabilă (constând fie şi doar în a 
verifica dacă funcţionează casetofonul şi dacă banda este potrivită pentru lecţie etc.) şi un test trebuie 
să fie bine organizat dinainte. Caracterul practic este deci de ordin administrativ. Un test sigur şi 
valid din punct de vedere al conţinutului nu ne va fi de mare folos dacă e costisitor (multe foi de 
multiplicat), dacă implică o procedură complicată de administrare şi va consuma prea mult timp la 
corectare. Pe lângă celelalte calităţi, un test trebuie să fie economic din punct de vedere al timpului 
(pregătire, administrare şi marcare) şi din punct de vedere al costului (materiale, timp ascuns 
consumat). Deşi toate acestea ţin de evidenţă, în timpul pregătirii unui test, între atâtea detalii care 
trebuie avute în vedere se poate întâmpla să neglijăm tocmai aspectele practice. Iar aceasta poate 
influenţa negativ celelalte aspecte ale evaluării. 
 
PUŢINĂ RECAPITULARE ŞI UN …PORTRET! 
 
Aşadar, în cea mai bună dintre lumile posibile, un test ar trebui să fie rapid, precis şi ieftin. Perfect 
valabil în teorie, dar din păcate greu de realizat în practică. Pentru că, din păcate, cele trei calităţi nu 
fac casă bună alături. Un test care să consume puţin timp are şi puţine şanse să fie şi precis. Iar 
precizia implică resurse la care nu totdeauna avem acces. Nimeni nu-i perfect! Dar cine poate să ne 
împiedice să dorim? 
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IV. TIPOLOGIA ITEMILOR 

 
 
În acest capitol vom utiliza următoarele concepte: 
• item ⇒ sarcina de lucru + formatul acesteia + răspunsul aşteptat 
• format ⇒ maniera în care se organizează materialul într-un test 
• premisă ⇒ enunţul cerinţei 
• opţiuni ⇒ variante din care elevul trebuie să aleagă soluţia/ răspunsul corect 
• cheie ⇒ soluţie/ răspuns corect 
• distractori ⇒ soluţii/ răspunsuri greşite 
• verb de comandă ⇒ care indică acţiunea ce va fi întreprinsă de elev 
 
În general, itemii sunt consideraţi a fi elementele din care se compune un instrument de evaluare: 
enunţuri, întrebări simple sau structurate, exerciţii de orice tip, probleme etc. 
În realitate, un item este mai mult decât atât, deoarece conţine nu doar sarcina de lucru, ci şi 
formatul acesteia împreună cu răspunsul aşteptat.  
 
Există mai multe criterii de clasificare ale itemilor, dar în paginile ce urmează vom utiliza doar unul, 
pe care îl considerăm cel mai important, obiectivitatea.  
 

 
 

 
ITEMI OBIECTIVI 

 
ITEMI SEMIOBIECTIVI 

ITEMI SUBIECTIVI 
(cu răspuns deschis) 

Itemi cu alegere 
duală 

Itemi cu răspuns scurt Eseu structurat 

Itemi cu alegere 
multiplă 

   Itemi de completare Eseu liber 
(nestructurat) 

Tipuri 
de 

itemi 

Itemi de asociere/ 
tip pereche 

Întrebări structurate Rezolvare de 
probleme 

 
 
 
 
 
Pentru început...     
Tabelul de mai jos conţine zece caracteristici ale tipurilor de itemi despre care vom discuta în 
continuare,  clasificaţi în funcţie de gradul de obiectivitate. Evaluaţi aceste caracteristici, oferind 
fiecăreia între una şi trei steluţe (*), care corespund calificativelor foarte bine, bine şi satisfăcător. 
În cazuri-limită (nesatisfăcător), puteţi să nu oferiţi nici o steluţă. 
 

CARACTERISTICI Alegere 
duală 

Alegere 
multiplă 

Asociere Răspuns 
scurt 

Completa-
re 

Întrebăr
i 

structu-
rate 

Eseu 
struc-
turat 

Eseu 
liber 

Rezolvare 
de 

probleme 

Permit evaluarea 
unui număr mare 
de conţinuturi 

         

Au o fidelitate 
ridicată 

         

Sunt uşor de 
aplicat/ administrat 

         

Presupun costuri 
materiale mari 

         

Pot fi realizaţi într-
un timp scurt 

         

Permit elaborarea 
rapidă a 

         



 
 

 11

Evaluarea  continuă la clasă 

Seria Învăţământ Rural 

răspunsului 
Sunt adecvaţi 
pentru evaluarea 
exprimării scrise 

         

Presupun 
originalitate în 
elaborarea 
răspunsului 

         

Pot fi rezolvaţi prin 
,,ghicirea” 
răspunsului 

         

Necesită un timp 
scurt pentru notare 

         

 
Aţi plasat steluţele? Excelent! Este un început! Parcurgând paginile ce urmează, veţi putea găsi 
argumente care să vă confirme aprecierile. Sau poate nu?! 
 
ITEMI OBIECTIVI 
 
• Itemi cu alegere duală 
Acest item presupune alegerea răspunsului corect din două variante posibile, de tipul adevărat – 
fals, corect – incorect,  da – nu, fapt – opinie, cauză – efect etc. 
Exemple  
1. Citeşte următoarele enunţuri. Încercuieşte litera A, dacă le consideri adevărate, şi litera F, dacă le 
consideri false. 
A – F  Cuvintele subliniate sunt adjective: Cu galben şi cu roşu îşi coase codrul ia. 
 
A – F   Compuşii ionici, în condiţii normale, sunt solizi. 
 
2. Citeşte următoarele enunţuri. Încercuieşte litera F, dacă afirmaţiile conţin fapte, şi litera O, dacă 
afirmaţiile conţin opinii. 
F – O  Conceptul operaţional narator omniscient, poate fi ilustrat cel mai bine cu ajutorul romanului 
Enigma Otiliei de G. Călinescu.  
 
F – O  Daco-geţii formau, în epoca fierului, ramura nordică a tracilor şi populau ambele maluri ale 
Dunării. 
 
3. Fiecare dintre cele două enunţuri de mai jos sunt adevărate. Dacă între ele există o legătură 
cauzală, încercuieşte Da, iar dacă nu există o legătură cauzală, încercuieşte Nu.  
 
Da – Nu  Regulamentele Organice prevedeau modernizarea instituţională în Principate. În deceniul al 
patrulea al sec. al XIX-lea, s-a reînfiinţat armata pământeană şi a fost reorganizat învăţământul. 
 
Avantaje  

 obiectivitate şi fidelitate mare;  
 eficienţă (pot să acopere un număr mare de obiective de evaluare şi de conţinuturi într-un timp 

relativ scurt de testare); 
 uşurinţă în notare. 
 ……………………………………………………………………………;1 
 ……………………………………………………………………………. 

 

                                                 
1 Completaţi spaţiile punctate cu alte avantaje sau limite pe care le-aţi ,,descoperit” experimentând 
pe cont propriu. Aceeaşi sarcină de lucru v-o recomandăm şi pe mai departe.  
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Limite  

 nu pot evalua creativitatea şi nici capacitatea de sinteză; 
 pot fi rezolvaţi relativ uşor prin ,,ghicirea” răspunsului (şansa este de 50%); acest dezavantaj 

poate fi totuşi contracarat prin elaborarea unui număr mai mare de itemi (Atenţie însă la timpul 
alocat!); 

 utilizarea frecventă poate produce un efect negativ asupra învăţării. 
 ……………………………………………………………………………; 
 ……………………………………………………………………………. 

 
O soluţie pentru a evita simpla ,,ghicire” a răspunsului poate fi şi introducerea în componenţa itemului 
a unei sarcini de lucru suplimentare, aceea de a corecta prin rescriere enunţul fals/ incorect. Ea este 
însă dificil de utilizat în cazul itemilor care presupun alegeri de tipul fapt – opinie sau cauză – efect. 
În plus, scade gradul de obiectivitate în notare.  
 

 Exemple  
Citeşte următoarele enunţuri.şi încercuieşte litera A, dacă le consideri adevărate. Dacă le consideri 
false, încercuieşte litera F şi scrie în spaţiul rezervat afirmaţia corectă. 
A – F  Cuvântul subliniat este conjuncţie: Vrea să ne însoţească şi el câţiva paşi. 
 
................................................................................................................................................... 
 
A – F  Numele sunt corect ordonate alfabetic: Balaş I. Bogdan, Ban L. Laura, Bănulescu C. Costin, 
Bănică D. Ion, Birică C. Alexandru, Bâră C.Anca…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A – F Compuşii ionici sunt volatili.  
 
………………………………………............................................................................................................ 
 
 Utilizare 
 Se pot utiliza mai ales în măsurarea unor rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive 

inferioare: capacităţi de bază, cunoştinţe, priceperi: 
- compararea unor noţiuni; 
- stabilirea unor relaţii de tip cauză – efect; 
- explicaţii ale unor noţiuni. 

 
Câteva recomandări privind realizarea itemilor cu alegere duală: 

- este bine ca sarcina de lucru să fie exprimată concis; 
- este de dorit să evitataţi întrebuinţarea negaţiei în formularea cerinţei; 
- instrucţiunile privind modalitatea de selectare a răspunsului (de exemplu: încercuieşte, 

bifează etc.) trebuie să fie clare. 
 

 Aplicaţii 
 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos: 
1. Citeşte următoarele enunţuri. Încercuieşte litera F, dacă afirmaţiile conţin fapte, şi litera O, dacă 
afirmaţiile conţin opinii. 
F – O În fraza Când îl zări, se făcu alb la faţă, le întoarse spatele şi porni în sus pe alee, există patru 
predicate verbale. 
 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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F – O Cauza principală a formării valurilor o constituie: cutremurele, eruptiile vulcanice şi vânturile.  
 
..................................................................................................................................................... 

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

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
• Itemi cu alegere multiplă  
Acest item este format dintr-un enunţ (premisă) urmat de un număr de opţiuni din care elevul 
trebuie să aleagă soluţia corectă (cheia). Soluţiile greşite se numesc distractori.  
 
Exemple  
1. Indică, prin încercuire, enunţul corect: 
a. Maiorul, în timpul şederii sale în oraş, nu s-a aflat ce discuţii a avut cu subordonaţii săi. 
b. Probabil că oricui participă la un eveniment de o asemenea amploare, îi trebuie şi puţin curaj.                                
c. Sportivii, îndată ce au ajuns pe stadion, le-a plăcut entuziasmul publicului.                                                            
d. Va fi avut şi intenţii bune, iar, din faptul că nu le-ai aflat, aceasta nu înseamnă că 
n-au existat. 
 
2. Analizează conţinutul celor două enunţuri de mai jos şi indică, prin încercuire, dacă: 
a. ambele sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b. ambele sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele; 
c. primul este adevărat, iar al doilea este fals; 
d. primul este fals, iar al doilea este adevărat. 
Supuşii lui Gelu erau români şi slavi. Această realitate etno-lingvistică este menţionată de 
,,Anonymus”. 
 
3. Încercuieşte litera corespunzătoare cronologiei corecte: 
A. Iancu de Hunedoara îl învinge pe Mahomed II la Belgrad; 
B. Mahomed II întreprinde o expediţie militară împotriva lui Vlad Ţepeş; 
C. Ştefan cel Mare este înscăunat domn al Moldovei. 
a. A.B.C. 
b. B.C.A. 
c. A.C.B. 
d. C.A.B. 
 
4. Indică, prin încercuire, litera care corespunde formulei corecte de calcul al ariei semicercului aflat în 
figura din dreapta: 
a. 0,5 x π x 4 
b. 0,5 x π x 8 
c. π x 4 x 4 
d. 0,5 x π x 4 x 4 
 

 Aici se desenează un semicerc cu diametrul de 8 cm.
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Avantaje  

 obiectivitate şi fidelitate mare;  
 eficienţă (pot să acopere un număr mare de obiective de evaluare şi de conţinuturi într-un timp 

relativ scurt de testare); 
 uşurinţă în notare; 
 posibilitate redusă de ,,ghicire” a răspunsului. 
 ……………………………………………………………………………; 
 ……………………………………………………………………………. 

 
Limite  

 nu pot evalua creativitatea şi capacitatea de sinteză; 
 utilizarea frecventă poate produce un efect negativ asupra învăţării, cu focalizare pe memorarea 

unui raspuns; 
 nu  evidenţiază modul de gândire al elevului;  
 ……………………………………………………………………………; 
 ……………………………………………………………………………. 

 
Utilizare 

 Se pot utiliza mai ales pentru măsurarea unor rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive 
inferioare: capacităţi de bază, cunoştinţe, priceperi. 

 
Câteva recomandări privind realizarea itemilor cu alegere multiplă:  

- evitaţi folosirea negaţiei;  
- conţinutul premisei trebuie să ofere cât mai mult din informaţia care se repetă în variante, 

pentru a se evita lungimea excesivă a enunţului; 
- variantele este bine să le ordonaţi în funcţie de un criteriu unic (de exemplu: alfabetic, 

numeric etc.), pentru a se evita încercarea ,,ghicirii” cheii; 
- numărul de opţiuni (variante) este bine să fie de trei sau patru; 
- distractorii trebuie să fie plauzibili şi aleşi avându-se în vedere, pe cât posibil, greşelile 

tipice ale elevilor 
 
 

 Aplicaţii 
 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos: 
 
1. Să se determine natura binomului A. 
a. număr iraţional         b. număr raţional neîntreg < 2100 

c. număr natural           d. număr raţional neîntreg < 2100     
 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
2. ,,Două lumi m-au minunat: cerul înstelat şi legea morală din om.” 
a. aparţine lui Kant         b. aparţine lui Locke 
c. aparţine lui Cicero      d. aparţine lui Zenon  
 
........................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................... 
 
• Itemi de asociere/ tip pereche 
Acest item presupune stabilirea unor corespondenţe/ asocieri între elemente distribuite pe două 
coloane: pe una, premisele, iar pe cealaltă, soluţiile. 
 
 
Exemple  
 
1. Coloana B cuprinde exemple de maladii ereditare, iar coloana A caracterizarea acestora. Scrie, în 
coloana C, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzatoare din coloana B. 
 

A C B 

1. microcefalie, tipar caracteristic; 
2. absenta unor factori necesari coagularii 
sângelui; 
3. absenta pigmentilor melanici din piele, par, iris;
4. talie înalta, înapoiere mintala, atrofie 
testiculara. 

 a) albinismul 
b) ,,cri du chat” 
c) hemofilia 
d) sindromul Down 
e) sindromul Klinefelter 

 
2. Scrie în spaţiul punctat din dreptul fiecărei cifre din prima coloană litera care corespunde valorii 
morfologice a cuvântului/ cuvintelor subliniat(e): 
 
1. o boare: .....  
2. i-au răspuns: ..... 
3. s-au zburlit: ..... 
4. cică: .....   
5. vocea lui: ..... 
6. ca să: ..... 
7. chestie: ..... 
8. vin la faţa locului: ..... 
9. foarte slab: ..... 
10. în zadar: ..... 
 
 
 

A. adjectiv pronume reflexiv 
B. adverb simplu 
C. articol nehotărât 
D. conjuncţie compusă  
E. locuţiune adverbială 
F. numeral cardinal  
G. pronume personal 
H. pronume reflexiv  
I. substantiv 
J. verb auxiliar 
K. verb copulativ 
L. verb predicativ

O variantă combinată, cu un grad sporit de dificultate, a aceluiaşi tip de item este cea propusă 
mai jos. Dificultatea constă în faptul că elevul este pus în situaţia de a executa, în fond, două 
operaţii distincte: să asocieze nişte termeni/ noţiuni şi să ofere un răspuns scurt adecvat unei 
cerinţe pe care trebuie însă mai întâi să o identifice. 
 
Scrie în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din prima coloană litera potrivită tipului corespunzător 
de personaj din romanul Enigma Otiliei de G. Călinescu; completează spaţiul punctat cu tipul 
corespunzător potrivit:
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 Aglaia ... A. ambiţiosul 
 Aurica … B. avarul 
 Costache ... C. fata bătrână 
 Felix ... D. ingenua 
 Otilia .... E. nebunul 
 Pascalopol ... F. parvenitul 
 Simion ... G. prostul 
 Stănică ... H. rafinatul 
 Titi ... I. .........…. 

 
Avantaje  

 obiectivitate şi fidelitate mare;  
 eficienţă (pot să acopere un număr mare de obiective de evaluare şi de conţinuturi într-un timp 

relativ scurt de testare); 
 uşurină în notare. 
 …………………………………………………………………………………; 
 …………………………………………………………………………………. 

 
Limite  

 nu se pot măsura rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive superioare precum analiza şi 
sinteza; 

 utilizarea frecventă poate produce un efect negativ asupra învăţării. 
 ………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………. 

 
Utilizare 
Se pot utiliza îndeosebi pentru a evalua gradul de cunoaştere al relaţiilor dintre diversele tipuri de 
informaţii factuale. 
 
Câteva recomandări privind realizarea itemilor de asociere/ tip pereche: 

- pentru a se evita ghicirea soluţiilor prin eliminare, numărul acestora trebuie să fie mai 
mare decât al premiselor. În general, diferenţa este bine să nu depăşească totuşi două – 
trei unităţi;  

- atât premisele cât şi soluţiile trebuie ordonate după un criteriu unitar: alfabetic, numeric, 
în funcţie de succesiunea textului din care au fost extrase exemplele etc. 

 
 

 Aplicaţii 
 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos: 
1. Scrie în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre litera care corespunde valorii morfologice sau funcţiei 
sintactice a cuvântului/ cuvintelor subliniat/ e:
 
1. Când în sus...  
2. ...trecând pe acolo... 
3. Ah, ce mare dobitoc! 
4. ...crezut-ai că sunt mort? 
5. ...că e rost... 
6. ...îi sare bivolului în spinare... 
7. ...crezut-ai că sunt mort? 
8. Se plimba o coţofană... 
9. Pe spinarea unui bivol mare, negru 
10. Nu mi-ar fi ruşine mie...  

A. verb auxiliar 
B. predicat verbal 
C. verb predicativ 
D. subiect 
E. adverb 
F. atribut adjectival 
G. complement indirect 
H. conjuncţie subordonatoare 
I. predicat nominal 
J. interjecţie
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….……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
2. Coloana B cuprinde exemple de maladii ereditare umane, iar coloana A caracterizarea acestora. 
Scrie, în coloana C, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzatoare din coloana 
B. 

A C B 

1. are întreruperi la nivelul strangulatiilor (nodurilor) 
Ranvier; 
2. este componenta celulara unica, situata central în 
citoplasma; 
3. este organit citoplasmatic specific neuronului; 
4. este prelungire citoplasmatica unica, lunga. 

 a) corpuscul Nissl 
b) neuroplasma 
c) nucleu 
d) teaca de mielina 

 
.. .……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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ITEMI SEMIOBIECTIVI 
 
• Itemi cu răspuns scurt  
Acest tip de item presupune un răspuns care constă într-un cuvânt sau un număr limitat de cuvinte, 
maximum o propoziţie. Elevului are libertatea de a formula răspunsul, dar numai între anumite limite 
şi urmând pas cu pas nişte instrucţiuni. 
 
Exemple  
1. Fill in the blanks with an idiomatic expression which contains the verb to feel. …………………………….. 
2. Scrie în spaţiul punctat o locuţiune/ expresie care să aibă în componenţă verbul a sări………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Înlocuieşte cu un sinonim potrivit cuvântul subliniat din propoziţia: Bătrânul cu barbă lungă şi albă 
se plimba încet şi maiestos pe stradă. ………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Înscrie în spaţiul punctat rezultatele efectuării următoarelor operaţii aritmetice: 
37,9+;    67,6–;   22,1x                                                                                                                                     
96,1       58,7         13                                                                                                                                        
…….       ……..      ……. 
 
Avantaje  

 validitate şi aplicabilitate mare; 
 evalueză atât capacităţi cognitive inferioare, precum cunoaşterea şi înţelegerea, cât şi medii, 

precum aplicarea; 
 pot acoperi o arie mai amplă de conţinuturi cu ajutorul unui număr relativ redus de itemi. 
 ……………………………………………………………………..; 
 …………………………………………………………………….. 

 
Limite  

 elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor capacităţi cognitive complexe precum analiza, 
sinteza şi rezolvarea de probleme 

 ……………………………………………………………………..; 
 …………………………………………………………………….. 

 
Utilizare 
Sunt utili pentru a evalua cunoaşterea terminologiei unui anumit domeniu, uşurinţa de a rezolva 
probleme aritmetice simple, cunoştinţe de natură lexicală, interpretarea unor date etc. 
 
Câteva recomandări privind realizarea itemilor cu răspuns scurt: 

- spaţiul liber alocat trebuie să fie suficient pentru scrierea răspunsului; 
- în cazul în care este necesară scrierea mai multor cuvinte, spaţiile libere trebuie să fie 

egale, pentru a nu se sugera răspunsul aşteptat;  
- răspunsurile solicitate trebuie să fie relevante pentru evaluarea unei anumite abilităţi; 
- o formulare ambiguă poate face ca elevul să ofere un răspuns logic, dar care să nu fie cel 

aşteptat de profesor. 
 
 

 Aplicaţii 
 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos: 
1. Cum poţi caracteriza comportamentul lui Nae Caţavencu, personajul comediei O scrisoare 
pierdută de I.L.Caragiale?       
.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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2. Scrie, în spaţiul punctat, o propoziţie care să conţină un sinonim al cuvântului subliniat: Am zăbovit 
doar câteva minute la Oficiul Poştal.  
 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
• Itemi de completare 
 
Sunt de fapt o variantă mai ,,pretenţioasă” a itemilor cu răspuns scurt. Ei solicită producerea unui 
răspuns al cărui rol este să întregească un enunţ lacunar/ incomplet. 
 
Exemple  
1. Fraza   Spune-mi iute, că mi-e degrabă, îmi vine stenahorie! (I.L.Caragiale - O noapte   

furtunoasă) ar conţine numai propoziţii principale coordonate prin juxtapunere, dacă ar fi eliminat 
cuvântul ..… 

2. Semnul grafic [...] indică, într-un text .................................................................…… 
3. Carbonatul de sodiu, Na2Co3, este un compus alcătuit din ioni ……. şi ioni …….…………. 
 
Avantaje  

 validitate şi aplicabilitate mare; 
 evalueză atât capacităţi cognitive inferioare, precum cunoaşterea şi înţelegerea, cât şi medii, 

precum aplicarea; 
 pot acoperi o arie mai amplă de conţinuturi cu ajutorul unui număr relativ redus de itemi. 
 ……………………………………………………………………..; 
 …………………………………………………………………….. 

 
Limite  

 elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor capacităţi cognitive complexe precum analiza, 
sinteza şi rezolvarea de probleme. 

 ……………………………………………………………………..; 
 …………………………………………………………………….. 

 
Utilizare 
Sunt utili pentru a evalua cunoaşterea terminologiei unui anumit domeniu, uşurinţa de a rezolva 
probleme aritmetice simple, cunoştinţe de natură lexicală, interpretarea unor date etc. 
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Câteva recomandări privind realizarea itemilor de completare: 
- spaţiile libere alocate trebuie fie suficient de lungi, dar să aibă aceleaşi dimensiuni, pentru 

a nu sugera răspunsul aşteptat; 
- formulările prea ample ale cerinţelor sunt de evitat; 
- este important să ne asigurăm că există o singură soluţie corectă. 

 
 Aplicaţii 

 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos: 
1. Ursul pâcâlit de vulpe este un text care aparţine genului ... 
2. Acest text aparţine speciei ....  
3. În text sunt folosite următoarele moduri de expunere: ... 
4. Replica vulpii, adresată ursului, Păi cum să nu-ţi dau? exprimă: ... 
5. Motivează folosirea frecventă a adverbul păi (cu varianta d-apoi) în dialogurile din text…  
6. În fraza Pe când vulpea aduna peştele, ursul dădu de dânsa, trecerea verbelor de la imperfect, la 
perfect simplu exprimă ... 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. .………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. …………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Întrebări structurate  
 
Acest tip de cerinţă face trecerea de la itemii obiectivi la cei subiectivi. Este vorba de un număr de 
aplicaţii având ca punct de plecare acelaşi material-suport (un text, o hartă, o ilustraţie etc.). 
Întrebările structurate pot fi neprogresive (independente) sau progresive (depind de răspunsurile 
anterioare). 
 
Exemple  
1. Aci drumul apucă pe o vale mai strâmtă, ţiindu-se mereu de ţărmurii unui râuleţ zgomotos, acum 
printre ţarini şi fâneţe, mai departe printre livezi şi rarişti, şi iar mai departe prin păduri dese ori pe 
sub stânci ce atârnă greu de coasta piezişă, presărată pe ici, pe colo cu câte un fir de mesteacăn. Se 
albea de ziuă şi păsările începuseră a zbura din creangă în creangă; din când în când se auzea câte-o 
gaiţă ori câte un sturz, turturica gurăia, ciocănitoarea bătea-n scoarţa copacului, cocoşul-sălbatec 
cânta de zori, iar privighetoarea, care-l însoţise pe Iorgovan în tot drumui lui, speriată parcă de lumina 
ce începuse a se revărsa peste culmile dealurilor în vale, îşi urma cântecul cu îndoită patimă. (Ioan 
Slavici - Pădureanca) 
1. Transcrie o expresie care indică momentul zilei descris de narator.                        
2. Indică două dintre locurile pe care le străbate drumul parcurs de Iorgovan.            
3. Rescrie, din text, o structură/ un grup de cuvinte care conţine un epitet.                 
4. Explică motivul pentru care privighetoarea îşi urma cântecul cu îndoită patimă.  
5. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul este o descriere.         
 
2. Lisez ce texte, puis répondez aux questions. 
,,Une baleine à bec de Longman, un spécimen extrêmement rare de cétacé, s'est échouée sur une 
plage d'Afrique du Sud”, a révélé un scientifique local. ,,L'animal, un mâle, a été découvert jeudi. C'est 
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un animal très rare au sujet duquel nous ne savons que peu de choses”, a déclaré à Reuters, par 
téléphone, Vic Cockcroft du Centre d'étude des dauphins.  
La baleine trouvée en Afrique du Sud est le troisième spécimen entier de baleine à bec connu des 
scientifiques. Elle mesure cinq mètres de long.  
Le ,,mesoplodon pacificus”, de son nom latin, dont la bouche est en forme de bec, est supposé vivre 
loin des rivages, dans les grandes profondeurs. Par deux fois seulement, des habitants ont déclaré en 
avoir vu vivantes dans la nature. La preuve physique de leur existence se limite à trois crânes 
découverts en Somalie, au Kenya et en Tasmanie, et deux carcasses échouées sur les plages sud-
africaines, au début des années ‘80 et en 1992.  

Johannesburg (Reuters), Un spécimen rare de baleine à bec échoué en Afrique du Sud 
1. Quel événement présente-t-on dans cet article ? 
2. Qu’est-ce qu’un ,,mesoplodon pacificus” ? 
3. On en a vu souvent dans la nature?  
4. Que sait-on à son sujet ?  
5. Quelles preuves y avait-il de son existence? 
 
Avantaje  

 pot fi utilizate în cadrul oricărei discipline; 
 permit utilizarea unor materiale-suport stimulative; 
 oferă posibilitatea testării unei game largi de abilităţi; 
 se pot realiza cerinţe variate ca grad de dificultate (în acest caz ar fi indicată o variaţie 

progresivă). 
 …………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………….  

 
Limite  

 este dificil de apreciat gradul de dificultate al cerinţelor; 
 schema de notare este mai dificil de realizat, deoarece ea trebuie să aibă în vedere o varietate de 

modalităţi de exprimare a soluţiilor. 
 ………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………. 

 
Utilizare 
Sunt utili pentru a evalua atât rezultate ale învăţării în forme precum prezentarea, descrierea, 
explicarea unor concepte, metode, relaţii, argumente etc. 
 
Câteva recomandări privind realizarea întrebărilor structurate 

- materialul-suport trebuie să fie adecvat nivelului de înţelegere al elevului şi să nu aibă o 
dimensiune exagerată; 

- în cazul utilizării hărţilor, ilustraţiilor, schemelor, trebuie avută în vedere şi calitatea tehnică 
a reproducerilor; 

- instrucţiunile privind modalităţile de formulare a răspunsurilor trebuie să fie clare; 
- schema de notare este bine să fie elaborată în paralel cu formularea cerinţei. 

 
 Aplicaţii 

 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos:  
1. Motivează întrebuinţarea virgulelor din următorul enunţ şi elimină-le pe cele incorect întrebuinţate. 
Cînd intrară în casă, şi trebui să-i arate cărţile, Matei se însufleţi din nou, dar nu pentru multă vreme. 
 
.……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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2. Respectarea regulamentului celor două ţări, propăşirea şi reînsufleţirea lor, precum şi liniştea şi 
bunăstarea locuitorilor depind numai şi numai de menţinerea voievozilor. De aceea, să nu se permită 
mazilirea din domnie fără motiv, de vreme ce se va dovedi, că un voievod este drept şi modest, iar 
dregătorii Înaltei Împărăţii să respecte şederea lui vreme îndelungată. (hatişerif emis de sultan la 
sfârsitul secolului al XVIII-lea) 
Răspunde următoarelor cerinţe: 

1. Precizează, pe baza textului, obligaţia dregătorilor Porţii faţă de voievod.  
2. Mentionaţi, pe baza textului, o consecinţă a menţinerii voievodului în domnie.  
3. Numiţi trei state implicate în conflicte care au modificat integritatea teritorială a 
Principatelor Române în secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea.  
4. Prezintă o altă caracteristică a regimului fanariot, în afara celor menţionate în text.  

 
.…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
ITEMI SUBIECTIVI 
 
• Eseu structurat 
Este o compunere care tratează o anume temă, indicată în cerinţă. Tema, la rândul ei, presupune un 
număr variabil de cerinţe, ce vor fi dezvoltate în cuprinsul eseului. Ordinea integrării cerinţelor nu este 
obligatorie, eseul structurat vizând atât cunoştinţele punctuale ale elevului, cât şi creativitatea şi 
originalitatea. 
 
Exemple  
 Argumentează că Introducţie la Dacia literară este un manifest literar al romantismului românesc.  
 Vei avea în vedere: 
• prezentarea succintă a conceptului romantism; 
• descrierea contextului istoric în care a apărut revista Dacia literară; 
• identificarea a patru idei mai importante ale textului; 
• numirea a patru scriitori români ale căror opere au fost influenţate de acest manifest; 
• stabilirea unei relaţii între ideile identificate în Introducţie şi creaţia literară a unuia dintre scriitorii 

timpului. 
Notă! Se recomandă ca eseul să se încadreze în două – trei pagini. Ordinea integrării reperelor în 
cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 20 de puncte (câte 4 puncte 
pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului, vei primi 20 de puncte (organizarea ideilor 
în scris – 4 puncte; utilizarea limbii literare – 4 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 4 
puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte). În 
vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două 
pagini. 
 
 
Avantaje  

 proiectarea necesită un timp relativ redus; 
 nu necesită materiale auxiliare. 
 …………………………………………………; 
 ………………………………………………… 
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Limite  
 acoperă o arie mică de conţinuturi, deşi timpul necesar pentru elaborarea răspunsului este în 

general mare; 
 schema de notare este greu de realizat. 
 ……………………………………………..; 
 ……………………………………………… 

  
Utilizare 
Permite evaluarea unor rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive superioare precum analiza şi 
sinteza.  
 
Câteva recomandări privind realizarea eseului structurat: 

- formularea sarcinii de lucru trebuie să conţină toate instrucţiunile necesare rezolvării 
(număr de rânduri/ pagini, ordinea integrării cerinţelor, alocarea punctajului etc.) 

- schema de notare trebuie realizată în relaţie strictă cu instrucţiunile privind rezolvarea. 
 
 

 Aplicaţii 
 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos: 
 
1. Alcătuieşte un eseu cu tema ,,Pancreasul — glandă mixtă”, după urmatorul plan: 
- localizarea pancreasului; 
- prezentarea caracteristicilor unei glande mixte si evidenţierea acestora la pancreas (structură, 
secreţii); 
- prezentarea rolului pancreasului în digestie; 
- caracterizarea diabetului zaharat, precizând cauza bolii. 
 
..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Prezintă, sub forma unui eseu structurat de aproximativ două pagini, situaţia Transilvaniei în 
secolele al XIII-lea – al XVI-lea. 
 
..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Scrie un eseu structurat, de circa o pagină (25 – 30 de rânduri), despre maree. 
 
. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• Eseu liber 
 
Este o compunere în care se indică doar tema ce va fi tratată, elevul fiind cel ce decide asupra 
parcursului, aşadar asupra aspectelor pe care este necesar să insiste, precum şi asupra ordinii în care 
acestea vor fi integrate în cuprinsul textului. 
 
Exemple  
1. Redactează, în aproximativ o jumatate de pagină, un text cu caracter istoric, în care să integrezi 
urmatoarele personalităţi, date şi termeni privind istoria românilor: Mihail Kogalniceanu, congres, 
1878, Parlament, suzeranitate. 
Notă! Se punctează utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/ 
logice a faptelor istorice şi încadrarea textului în limita de spaţiu precizată. 
 
2. Exprimă-ţi punctul de vedere, într-un eseu de trei pagini şi apelând la exemple din opera poetului, 
asupra justeţii afirmaţiei lui Titu Maiorescu din studiul Eminescu şi poeziile lui, în legătură cu 
posteritatea creaţiei sale: Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe 
secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu 
cea mai frumoasă înfăptuire pănă astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a 
vestmântului cugetării româneşti. 
 
3. ,,Every cloud has a silver lining” – think of an experience in your life, or invent one, that might 
illustrate the above adage (approx.400 words). 
 
4. ,,La disparition de nombreuses espèces de la faune et de la flore pose la question de la survie de 
l'espèce humaine.” Partagez-vous cette opinion ? Donnez un point de vue motivé, illustré d’exemples 
précis. (15 à 20 lignes)  
 
Avantaje  

 proiectarea necesită un timp redus; 
 nu necesită materiale auxiliare. 
 …………………………………………………; 
 ………………………………………………… 

 
Limite  

 acoperă o arie mică de conţinuturi, deşi timpul necesar pentru elaborarea răspunsului este în 
general mare; 

 schema de notare este greu de realizat; 
 necesită mult timp pentru evaluare; 
 fidelitatea este scăzută. 
 ……………………………………………..; 
 ……………………………………………… 

 
Utilizare 
Încurajează mai ales activităţile creatoare şi critice precum discutarea cauzelor şi a efectelor, analiza 
situaţiilor complexe, argumentarea unor opinii etc. 
 
 
Câteva recomandări privind realizarea eseului liber: 

- alegerea temei trebuie realizată în funcţie de obiectivul/ obiectivele de evaluare şi în 
paralel cu schema de notare; 

- schema de notare trebuie să clarifice exect ce abilităţi vor fi recompensate şi în ce 
proporţie; 

- scopul schemei de notare este de a minimaliza subiectivitatea şi a maximaliza fidelitatea şi 
aplicabilitatea.  
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 Aplicaţii 
 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos:  
 
1. Alcătuieşte o compunere despre opera unui prozator din perioada interbelică, studiat la clasă, şi 
evidenţiază contribuţia acestuia la dezvoltarea literaturii române. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Write an essay about pets. (250 words) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
• Rezolvare de probleme  
 
Definirea acestui tip de item nu are în vedere sensul propriu al cuvântului problemă (chestiune, 
exerciţiu, subiect, temă), ci se referă la situaţie-problemă, sarcină de lucru în care elevul se confruntă, 
în general, cu un caz pentru care nu există o soluţie învăţată anterior. 
 
Exemple  
1. Transcrie, din comedia lui I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută, opinia lui Farfuridi pe tema 
revizuirii constituţiei; încadrează această opinie în ansamblul discursului şi exprimă-ţi punctul de 
vedere despre persoana vorbitorului. 
 
2. Exprimă-ţi părerea, într-o compunere de una - două pagini, despre verosimilitatea afirmaţiei lui G. 
Călinescu: Vitoria e un Hamlet feminin, care bănuieşte cu metodă, cercetează cu disimulaţie, pune la 
cale reprezentaţiuni trădătoare şi când dovada s-a făcut, dă drumul răzbunării. 
 
3. Citiţi următorul text:
Un copac bătrân căzuse 
De un mare, groaznic vânt, 
Şi precum se aşternuse 
Cu-ntregime-i la pământ, 
S-afundase într-o baltă 
Din vecinătatea sa, 
Unde trestia cea naltă 
E-n proprietatea sa: 
Vede trestia întreagă 
Legănându-se în vânt 
Şi-i vorbi :  Vecină dragă! 
Eu la prea mirare sunt,  
Cum, fiind tu subţirică 
Şi fără puteri în trup, 
Vânt, furtună nu te strică,  
Vijelii mari nu te rup!? 
Iar eu care din vechime 

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

 
Organizaţi o dezbatere, având ca punct de plecare întrebarea: ,,Mă regăsesc, fie şi parţial, în morala 
istorioarei lui Anton Pann?” 
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• Dezbaterea poate fi condusă (moderată) de profesoara/ profesorul vostru diriginte sau de unul 
dintre voi. Rolul moderatorului este de a ordona discuţiile şi nu de a le cenzura sau comenta: el nu 
poate interveni nici în expunerea argumentelor, nici în evaluarea vorbitorilor.  

• Este bine să stabiliţi de la început un minim de probleme care vor fi puse în discuţie. Fiecare dintre 
voi va interveni în dezbatere în momentul în care va considera că are ceva interesant, important 
de spus.  

• Nu monopolizaţi discuţia, fiţi toleranţi cu părerile colegilor, chiar dacă nu sunteţi de acord cu ele! 
• Sintetizaţi pe tablă, pe un poster sau pe caietele voastre problemele abordate. 
 
Avantaje  

 poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline; 
 permite folosirea unor materiale-suport stimulative; 
 oferă posibilitatea testării unei game largi de abilităţi; 
 stimulează gândirea critică. 
 …………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………….  

 
Limite  

 schema de notare este mai dificil de realizat, deoarece ea trebuie să aibă în vedere o varietate de 
modalităţi de exprimare a soluţiilor; 

 necesită mult timp pentru evaluare. 
 ………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………. 

 
Utilizare 
Se poate utiliza ca sarcină de lucru individuală sau de grup, scopul fiind dezvoltarea imaginaţiei, a 
gândirii divergente etc., încurajând aşadar activităţile creatoare şi critice.  
 
 
Câteva recomandări privind realizarea rezolvărilor de probleme: 

- formularea cerinţelor trebuie să fie adecvată obiectivului de evaluare; 
- situaţia-problemă trebuie să fie în concordanţă cu vârsta şi cu nivelul de pregătire al 

elevului; 
- este de dorit ca, acolo unde este necesară utilizarea unor materiale suplimentare, acestea 

să fie uşor de procurat şi puţin costisitoare. 
 
 

 Aplicaţii 
 
Corectează, acolo unde consideri că este necesar, formularea itemilor de mai jos: 
1. Grupează personajele din Baltagul în funcţie de locul pe care îl ocupă în economia romanului: 
 

Personaje principale Personaje secundare Personaje episodice 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Rezolvă: O lentilă biconvexă simetrică are indicele de refracţie n = 1,5. Imaginea reală a unui 
obiect luminos liniar, aşezat perpendicular pe axa optică principală la distanţa de 18 cm de lentilă, este 
de două ori mai mare decât obiectul. Dacă de prima lentilă se alipeşte o alta, imaginea obiectului aflat 
la aceeaşi distanţă, devine virtuală şi de două ori mai mare decât obiectul. 
 
a. Construieşte imaginea obiectului în prima lentilă şi în sistemul de lentile. 
b. Determinaţi raza de curbură a feţelor primei lentile. 
c. Determinaţi distanţa focală a celei de a doua lentile si felul acesteia. 13 puncte  
 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*** 

 
Celor care au avut răbdarea să parcurgă acest (prea lung!) capitol, le oferim un…cadou: o listă care 
conţine verbe ,,de comandă”. Folosiţi-le cu încredere! Vă vor ajuta cu siguranţă în formularea 
cerinţelor!   
 
a accentua, a adnota, a afirma, a alcătui, a analiza, a arăta, a argumenta, a caracteriza, a 
clasifica, a comenta, a compara, a completa, a construi, a defini, a delimita, a demonstra, 
a deosebi, a discuta, a distinge, a elabora, a enumera, a enunţa, a evidenţia, a 
exemplifica, a explica, a exprima (opinia), a expune, a folosi, a formula, a grupa, a 
identifica, a ilustra, a indica, a interpreta, a încercui, a înfăţişa, a înlocui, a întocmi, a 
justifica, a menţiona, a motiva, a nota, a numi, a preciza, a prezenta, a propune, a 
redacta, a relata, a releva, a reliefa, a reproduce (din memorie), a selecta, a semnala, a 
sintetiza, a specifica, a stabili, a sublinia, a transcrie 
 
Înainte de a încheia, iată şi… 
…zece întrebări pe care este bine să ni le punem atunci când construim un test:  
• Formularea itemilor permite elevului să demonstreze că are abilitatea pe care dorim să o 

evaluăm? 
• Itemii pot fi rezolvaţi folosind deprinderile pe care intenţionăm să le testăm? 
• Informaţiile cerute sunt relevante? 
• Folosirea materialelor auxiliare (hărţi, grafice, ilustraţii etc.) este funcţională? 
• Formularea itemilor este logică şi corectă din punct de vedere gramatical? 
• Formularea itemilor face apel la cunoştinţe din experienţa de viaţă a elevului? 
• Limbajul folosit este accesibil elevilor? 
• Enunţul conţine suficiente informaţii pentru a permite un răspuns corespunzător? 
• Timpul alocat este suficient? 
• Grila de notare poate fi aplicată cu uşurinţă? 
 
…trei recomandări: 
• Pentru a se elimina zecimalele, este preferabil ca grila să fie elaborată în banda 1 – 100. 
• Itemii consideraţi dificili nu trebuie punctaţi mai mult. 
• Un test de evaluare curentă ar trebui să conţină cel mult două tipuri de itemi 
 
…două concluzii: 
• Este dificil ceea ce nu ştiu!,  
• dar Nu tot ce este dificil este şi complex! 
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…şi un Tabel. Acesta conţine aceleaşi zece caracteristici ale itemilor, pe care le-aţi mai evaluat şi la 
pagina 10. Având în vedere experienţa căpătată, evaluaţi-le încă o dată, oferind fiecăreia acelaşi 
număr de zero, una – trei steluţe (* ).  
 

CARACTE-
RISTICI 

Alegere 
duală 

Alegere 
multiplă 

Asociere Răspuns 
scurt 

Comple-
tare 

Întrebări 
structurat

e 

Eseu 
structu-

rat 

Eseu 
liber 

Rezolvare de 
probleme 

Permit 
evaluarea unui 
număr mare 
de conţinuturi 

         

Au o fidelitate 
ridicată 

         

Sunt uşor de 
aplicat/ 
administrat 

         

Presupun 
costuri 
materiale mari 

         

Pot fi realizaţi 
într-un timp 
scurt 

         

Permit 
elaborarea 
rapidă a 
răspunsului 

         

Sunt adecvaţi 
pentru 
evaluarea 
exprimării 
scrise 

         

Presupun 
originalitate în 
elaborarea 
răspunsului 

         

Pot fi rezolvaţi 
prin ,,ghicirea” 
răspunsului 

         

Necesită un 
timp scurt 
pentru notare 

         

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

…………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………................................ 
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V. METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
 
 
În acest capitol vom utiliza următoarele concepte: 
metodă ⇒ calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi demonstra cunoştinţele 
instrument ⇒ parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea 
performanţelor 
probă ⇒ orice instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de profesor 
test de diagnostic  
test de progres  
test sumativ  
 
 

CALITĂŢILE INSTRUMENTELOR DE EVALUARE 
• Obiectivitate 
• Validitate 
• Fidelitate 
• Aplicabilitate 
 
De ce este necesar un test? Ce să cuprindă testul? Ce fel de test să fie? Cum voi folosi rezultatele?  
 
Profesorul este cel mai în măsură să ştie ce test este mai potrivit pentru cursul predat  şi clasa de elevi 
cu care lucrează. În acest ghid vor fi prezentate trei tipuri de teste: de plasament, de diagnostic şi 
sumativ – acestea fiind tipurile de teste mai des folosite în şcoală. Pentru că denumirile şi categoriile 
de teste variază în funcţie de autori, în tabelul de mai jos prezentăm definirea lor prin referire la 
conţinut, scop şi factorii care trebuie luaţi în considerare pentru fiecare categorie de teste. 
 
Categorie Conţinut Scop Consideraţii 

Test de 
plasament 

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

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

Test de 
diagnostic 
 

referire în amănunt la 
activitatea  de predare 
anterioară 

• motivare; 
• organizarea 
activităţii de recuperare 

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

Test 
sumativ 

referire generală la o 
parte  mai largă a 
capitolelor predate 

• certificare 
• comparaţie cu alţi 

elevi, în cadrul 
aceleiaşi grupe 

• ierarhizare 

Conţine material 
asemănător cu cel 
predat, dar plasat în 
contexte noi. 

 
De unde să încep? La ce nivel sunt elevii mei? 
 
Testul de plasament are menirea de a grupa elevii astfel încât să poată începe un curs aproximativ 
de la acelaşi nivel. El are în vedere nivelul actual al elevului. De aceea testul verifică mai degrabă 
abilităţi generale, nu anumite puncte specifice ale învăţării. De obicei e nevoie ca rezultatele să fie 
obţinute rapid pentru a putea organiza predarea propiu-zisă. Acest lucru presupune anumite restricţii 
în alegerea formatului testului. Pe de altă parte, e necesar să se aplice o varietate de teste, deoarece 
o paletă largă de activităţi va oferi o imagine  mai exactă a nivelului elevului. 
E recomandabil ca profesorul să discute cu fiecare elev individual, fie chiar şi câteva minute, înainte de 
a hotărî gruparea acestora. În cadrul interviului, profesorul va avea în vedere rezultatele diferitelor 
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teste aplicate până în acel moment, pe care le va coordona cu notele personale şi cu celelalte 
rezultate şcolare obţinute de elev.  
Probabil că avantajul cel mai mare al interviului constă în faptul că se poate evalua atât performanţa 
orală (abilitatea de a se exprima, de a produce un discurs coerent) cât şi gradul de confort în utilizarea 
conceptelor, noţiunilor şi deci implicit, gradul de stăpânire a acestora. 
 
Cât de bine şi-au însuşit elevii elementele predate într-un anumit interval de timp? 
 
Testul de diagnostic (numit uneori şi test formativ sau de progres) evaluează progresul elevilor în 
învăţarea anumitor elemente punctuale din cadrul cursului. Este aplicat de obicei la sfârşitul unui şir 
de lecţii focalizate pe o anumită problemă (arie de vocabular, probleme de gramatică, tip de 
probleme, tip de deprindere). Acest tip de teste pot fi o extindere a lecţiei de la momentul de predare 
la cel de evaluare. Testul de diagnostic va furniza informaţia necesară organizării activităţii de 
recuperare. Prin urmare, conţinutul testului se referă la anumite obiective precise, pe termen scurt, şi 
va conţine exemple diferite ale aceluiaşi material prezentat în predare. 
 
Ce nivel au atins elevii?   
 
Testul sumativ se referă la o perioadă de timp mai mare, anterioară aplicării, şi are în vedere un 
capitol/ părţi mai vaste de materie. Scopul este de a indica nivelul atins de elevi la sfârşitul unei 
perioade/ etape de învăţare, dar şi ierarhizarea acestora într-un grup sau categorie. Important de 
reţinut este că standardul trebuie să fie menţinut constant de la un an la altul şi că acesta este extern 
unei anumit grup de elevi sau manual. Cu alte cuvinte, pentru ca testul sumativ să aibă relevanţă, el 
trebuie aplicat tuturor elevilor dintr-un an de studiu, indiferent de profesorul care predă la clasă, şi 
repetat mai mulţi ani la rând. 
Se ridică totuşi un număr de probleme cu privire la conţinutul testului, deoarece este greu de 
presupus că tot ce s-a predat într-un an (de exemplu) poate fi evaluat într-o oră (sau două) şi totuşi 
testul trebuie să reflecte conţinutul întregului curs. 
 
 
Clasificare prezentată până acum se dovedeşte a fi totuşi relativ arbitrară, deoarece, deşi e convenabil 
să afirmăm că scopurile unui test pot fi riguros definite,  practică demonstrează că acestea sunt mult 
mai numeroase. De exemplu, am afirmat că un test sumativ se administrează la sfârşitul unei perioade 
mai mari de învăţare pentru a măsura nivelul de performanţă atins de elevi. Totuşi elevul care susţine, 
de exemplu, o probă de limbă străină la un examen o face mai cu seamă în speranţa de a obţine o 
certificare a cunoştinţelor sale. În aceeaşi manieră, putem considera că un test de plasament se referă 
la o perioadă anterioară (prin conţinutul său), dar în acelaşi timp e îndreptat spre viitor, deoarece 
ierarhizează elevii şi astfel determină nivelul/ ritmul de lucru într-o perioadă ulterioară de timp. 
 
Un test bun trebuie să ofere însă şi posibilitatea de stabili o comparaţie între elevii testaţi. De fapt, 
într-un anume sens, orice evaluare se bazează pe o comparare: 

a) între elevi; 
b) pentru acelaşi elev, în ceea ce priveşte stadiul la care se află în prezent faţă de un moment 
anterior; 
c) în privinţa abilităţii dovedite de elev în îndeplinirea sarcinii de lucru. 

 
Totuşi trebuie reţinut că rezultatele unui test sunt relative, în sensul că scorul obţinut nu are valoare 
absolută în afara condiţiilor în care s-a dat testul. Acest lucru este valabil atât pentru teste obişnuite, 
la nivel de clasă, cât şi pentru teste naţionale. Un elev care obţine un scor de 75% la un test la nivel 
de clasă pare că a obţinut un rezultat bun, dar rezultatul său va fi mai puţin impresionant dacă alţi 
douăzeci au obţinut un scor la fel sau mai bun. Pe de altă parte, un scor de 50% poate fi un scor 
mare pentru un alt colectiv de elevi. Aceste două situaţii pot fi considerate extreme, dar ilustrează 
principiul că nu trebuie să se presupună că rezultatele de la teste diferite au aceeaşi valoare, doar 
dacă plaja de note are aproximativ aceeaşi distribuţie. De asemenea, nu trebuie neglijat nici subiectul 
evaluării, elevul: pe conţinuturi similare acesta poate produce rezultate diferite la momente diferite, 
datorită unor variabile (condiţii fizice, afective etc.) care nu pot fi întotdeauna anticipate. 
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De aceea este foarte important să alegem şi să construim tipul de test adecvat în funcţie de obiectivul 
urmărit. Profesorul care nu este conştient de relaţia dintre conţinut şi rezultate riscă să creeze teste 
care vor oferi informaţii false. 
 
În paginile următoare vă prezentăm principalele metode şi instrumente de evaluare, astfel încât să 
puteţi alege varianta optimă în funcţie de obiectivul de evaluare urmărit. 
 
 
I. Metode tradiţionale:  
1. Probe orale: puncte forte  

 flexibilitatea modului de evaluare; 
 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori; 
 ..................................................……................;2 
 ........................................................................ 

                              puncte slabe  
 validitate şi fidelitate reduse; 
 consum mare de timp; 
 stres. 
 ..........................................................................; 
 ............................................................................ 

 
RECOMANDĂRI 
Sunt preferate atunci când se evaluează capacităţi şi abilităţi ce nu pot fi surprinse prin intermediul 
probelor scrise (de exemplu, capacitatea de comunicare verbală). Tocmai de aceea, nota trebuie să 
reflecte obligatoriu şi capacităţile/ abilităţile specifice comunicării orale (competenţă comunicaţională, 
utilizare corectă şi adecvată a limbii române literare, fluenţă, personalizare a discursului).                  
 
2. Probe scrise: puncte forte  

 economie de timp; 
 obiectivitate şi fidelitate sporite; 
 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul – este adevărat, între 

anumite limite, stabilite dinainte – în ritmul propriu; 
 diminuarea stresului; 
 .............................................................................; 
 ............................................................................. 

                               puncte slabe  
 relativă întârziere în timp între momentul când se constată anumite 

greşeli sau lacune şi momentul când se încearcă remedierea acestora; 
 costuri materiale relativ mari. 
 ...........................................................................; 
 ........................................................................... 

 
RECOMANDĂRI:  - sunt adecvate în situaţia când se doreşte măsurarea cu acurateţe a nivelului 
performanţelor unui grup-ţintă (teste formative, sumative, examene naţionale etc.). 
 
3. Probe practice: puncte forte  

 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză, sinteză, 
evaluare), cât şi specifice (aplicative); 

 favorizează legătura dintre teorie şi practică. 
 ........................................................................ 
 ...................................................…………..........                                  

                

                                                 
2 Ca şi în capitolul anterior, completaţi spaţiile punctate cu alte avantaje sau limite pe care le-aţi ,,descoperit” experimentând 
pe cont propriu. Aceeaşi sarcină de lucru v-o recomandăm şi pe mai departe. 
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   puncte slabe   
 costuri materiale ridicate; 
 consum mare de timp. 
 .......................................................................; 
 ........................................................................ 

 
RECOMANDĂRI: - având în vedere caracterul lor predominant formativ, probele practice sunt adecvate 
în situaţia în care se doreşte familiarizarea elevilor cu observarea şi înregistrarea datelor, cu realizarea 
diverselor investigaţii, cu interpretarea rezultatelor precum şi cu utilizarea aparatelor şi a diverselor 
materiale. 
 
 
II. Metode complementare de evaluare 
 
1. Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin: 
a. fişa de evaluare 
Numele elevului .................................……                           Clasa ............................ 
Disciplina ................................................                           Data ….......................... 
EVENIMENTUL 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
OBSERVAŢII 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
puncte forte  

 elimină stresul; 
 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul. 
 ......................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

puncte slabe   
 consumă mult timp; 
 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate; 
 ......................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

 
b. Scara de clasificare: 
1. Particip cu plăcere la dezbaterile pe teme literare organizate în cadrul orelor de limba română: 

 da  indiferent  nu 
2. Îmi place să citesc şi cărţi aflate pe lista bibliografiei facultative: 

 da  indiferent  nu 
3. Consider că lectura îmi poate îmbogăţi viaţa: 

 da  indiferent  nu 
4. ..............................................................................................................................:3 

 da  indiferent  nu 
5. ................................................................................................................................ 

 da  indiferent  nu 
 
puncte forte  

 absenţa stresului; 
 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul. 
 .....................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

 
                                                 
3 Se pot adăuga şi alte enunţuri, în funcţie de scopul urmărit. 
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puncte slabe  
consumă mult timp; 
enunţurile/ răspunsurile elevilor conţin o mare doză de subiectivitate. 
....................................................................................................; 
...................................................................................................... 
 
RECOMANDĂRI:  - datele colectate se rezumă la un număr limitat de comportamente, de aceea este 
necesară utilizarea repetată. 
 
2. Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi: 

  - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor);        
  - identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele/ informaţiile necesare (de către     

elev, dar şi cu îndrumarea profesorului);  
              - strângerea datelor/ informaţiilor (de către elev);  

  - stabilirea strategiei de utilizare a datelor/ informaţiilor (de către elev, cu îndrumarea 
profesorului); 

              - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev). 
 
Atenţie! Înainte de a propune sarcina de lucru, este bine să-ţi răspunzi la următoarele întrebări: 

- ce cunoştinţe vor aplica elevii? 
- ce deprinderi/ abilităţi îşi vor exersa? 
- la ce nivel de înţelegere se va plasa demersul, în ansamblu? 
- care vor fi rezultatele învăţării? 
- cum le voi evalua? 

 
puncte forte  

 stimulează creativitatea şi iniţiativa; 
 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gândirea logică. 
 ......................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

puncte slabe 
 consumă mult timp; 
 presupune o evaluare holistică, aşadar mai puţin obiectivă. 
 .....................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

 
RECOMANDĂRI: este utilă în situaţia când se doreşte atât urmărirea procesului şi realizarea 
produsului, cât şi atitudinea elevului implicat în aceste activităţi.  
 
3. Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca în echipă. Realizarea sa presupune 
parcurgerea cel puţin a următorilor paşi:  
         - enunţarea sarcinii de lucru; 
         - repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului; 
         - colectarea datelor/ a materialelor; 
         - prelucrarea şi organizarea datelor/ a materialelor; 
         - realizarea produsului; 
         - prezentarea. 
 
Atenţie! Înainte de a propune sarcina de lucru, este bine să vă răspundeţi următoarelor întrebări: 

- tema este propusă de elevi sau de profesor? 
- structura proiectului este impusă de profesor sau aparţine elevilor? 
- profesorul va fi şi coordonatorul sau doar evaluatorul produsului? 
- evaluarea se va concentra pe proces, pe produsul final, pe ambele elemente? 

puncte forte  
 stimulează creativitatea şi iniţiativa; 
 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor; 
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 dezvoltă creativitatea, precum şi capacitatea de argumentare şi de gândirea logică. 
 ....................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

puncte slabe  
 consumă mult timp; 
 nu permite ierarhizarea produselor. 
 ....................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

 
 
Criterii de evaluare 

- pentru produsul final - 
- validitate 
- elaborare şi structurare 
- calitatea materialului utilizat 
- creativitate 

- pentru proces - 
- raportare la tema proiectului 
- documentare 
- creativitate 
- calitatea rezultatelor (valorificare în practică, aplicabilitate, posibile conexiuni etc.) 
 
RECOMANDĂRI:  este util pentru evaluarea unor capacităţi de nivel superior precum aplicarea, analiza, 
sinteza şi evaluarea (emiterea unei judecăţi privind valoarea unui material şi/ sau a unei metode).  
 
4. Portofoliul  poate conţine:  
• lucrări scrise 
• teste 
• compuneri 
• fişe  
• proiecte 
• ………………………………… 
• ………………………………… 
 
puncte forte 

 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului; 
 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului îşi poate întemeia o judecată 

completă asupra performanţelor elevului; 
 oferă o imagine clară asupra evoluţiei în timp a elevului. 
 ....................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

puncte slabe  
 consumă mult timp; 
 nu permite ierarhizarea produselor. 
 ......................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

 
RECOMANDĂRI:  - este util pentru învăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor. El nu trebuie să 
capete doar caracterul de ,,vitrină” frumos aranjată, ci să permită strângerea unor informaţii despre 
activitatea elevului într-o anumită perioadă de timp (semestru, an şcolar) şi, în funcţie de acestea, să 
ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi, capacităţi în funcţie de obiectivele de învăţare propuse. 
De aceea, este bine să fie centrat pe o temă anume (portofoliu tematic). De exemplu, putem cere 
elevilor să selecteze fişele de lectură ale cărţilor care le-au plăcut cel mai puţin, iar într-o discuţie 
ulterioară, în grup, să le aflăm argumentele. Astfel vom afla nu numai preferinţele, ci şi motivele 
pentru care, în anumite situaţii, randamentul unora a fost nesatisfăcător. 
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5. Autoevaluarea presupune:  
- prezentarea sarcinii de lucru, a obiectivelor curriculare etc. pe care trebuie să le atingă elevii; 
- încurajarea evaluării în cadrul grupului/ clasei; 
- completarea unui chestionar la terminarea unei sarcini de lucru importante; 
- ..................................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................................... 
 
 

Chestionar (I) 
 
1. Pentru rezolvarea sarcinii de lucru, am parcurs următorii paşi: 
.........................................................................................................................................………….. 
2. În acest fel, am învăţat: 
..................................................................................................................................................... 
3. Am întâmpinat următoarele dificultăţi: 
..................................................................................................................................................... 
4. Activitatea mea aş califica-o ca fiind: 
..................................................................................................................................................... 
5. Pot justifica acest calificativ astfel:  
..................................................................................................................................................... 
 

Chestionar (II) 
 
1.Cel mai mult m-a interesat: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Cel mai puţin m-a interesat: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Aş mai avea nevoie de clarificări în legătură cu următoarele aspecte: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. În timpul orei/ orelor m-am simţit (bifaţi!):  ☺         
 
Atenţie! În funcţie de obiectivul urmărit, chestionatele pot fi semnate de către elevi sau nu. 
 
puncte forte  

 încurajează elevul să-şi pună întrebări în legătură cu modul în care a rezolvat o sarcină de 
lucru; 

 stimulează elevul să-şi conştientizeze progresele şi achiziţiile făcute. 
 ....................................................................................................; 
 ...................................................................................................... 

puncte slabe  
 este dependent de sinceritatea elevului; 
 consumă timp pentru colectarea şi interpretarea datelor. 
 ......................................................................................................; 
 ……………………………………………………………….. 

  
 
RECOMANDĂRI: - metoda are efect numai dacă este folosită în mod constant. Este important însă ca 
elevul să nu o perceapă ca pe o imixtiune în intimitatea sa, ci ca pe o metodă utilă de autocunoaştere. 
De aceea, trebuie să-i fie anunţate de la început obiectivele curriculare şi de evaluare vizate. 
Chestionarele este bine să fie incluse în portofoliul elevului, iar datele obţinute să fie comparate cu 
propriile noastre informaţii despre el. De asemenea, periodic putem să le prezentăm părinţilor. 
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Completează chestionarul de mai jos. Calificativele marchează-le prin trei, două sau o steluţă (*), care 
corespund calificativelor foarte mare, mare şi redusă. În cazuri-limită, poţi să nu oferi nici o 
steluţă. 
 

CHESTIONAR 
 

Calificative Metode şi 
instrumente de 

evaluare 

Ce 
metode 
utilizezi? Validitate Fidelitate Obiectivitat

e 
Aplicabilitat

e 

Ce metode 
ai vrea să 

mai 
utilizezi? 

Oral       
Scris       
Fişă de evaluare       
Scară de 
clasificare 

      

Investigaţie       
Proiect       
Portofoliu       
Chestionar       
Rezolvare de 
probleme 
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VI. PROIECTAREA ŞI ADMINISTRAREA UNUI TEST 
 
 
În acest capitol vom utiliza următoarele concepte: 
specificaţii ⇒ o descriere a testului (sau a unei baterie de teste) care specifică exact ce anume se 
cere a fi îndeplinit. Specificaţiile se scriu de obicei înainte de test, dar pot suferi modificări pe parcursul 
creării testului în funcţie de nevoi practice. 
baterie ⇒ un set teste pentru evaluarea diferitelor abilităţi, permiţând  o estimare globală  a nivelului 
elevului. 
feedback ⇒ circulaţia permanentă a informaţiei de la şi către către profesori, factori de decizie, 
părinţi etc. 
descriptori de performanţă ⇒ criterii unitare de apreciere a performanţelor la elevi. 
 
Cum se scrie un test? De unde să încep? Cum ştiu că e un test bun? 
 
Alcătuirea unui test bun începe de la stabilirea specificaţiilor. Cu cât acestea sunt stabilite mai precis, 
cu atât mai bine. Sunt însă aşa de mulţi factori care trebuie luaţi în considerare, încât stabilirea unor 
specificaţii corecte este mai de grabă rezultatul unei analize atente decât al unor definiţii precise. 
 
Care sunt elementele specificaţiilor?  
 
Figura de mai jos sugerează care sunt elementele specificaţiilor unui test. Exemplele date nu trebuie 
luate altfel decât ca sugestii, deoarece fiecare profesor este în măsură să decidă singur ce anume să 
includă în specificaţii, astfel încât să poată atinge propriul scop. Şi în acest proces se bazează pe forţa 
experienţei de predare şi buna cunoaştere a condiţiilor în care se va da testul. Numai el poate fi în 
măsură să stabilească dacă şi când să ignore anumite elemente sau să insiste asupra altora, 
introducându-le în specificaţii. 
 

este focalizată pe 

PR
ED

AR
EA

  

 constituind baza 

OBIECTIVE
atinse prin

ABILITĂŢI / DEPRINDERI
aplicate în

CONTEXT 
OPERAŢIONAL 

CONTEXT TEMATIC 
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Aşa cum am spus la începutul acestui Ghid, predarea şi evaluarea sunt două procese strâns legate 
între ele. În construirea demersului de predare-învăţare, profesorul stabileşte nişte obiective care ar 
trebui atinse printr-un număr de abilităţi/ deprinderi aplicate într-un context tematic şi 
operaţional. Acesta constituie baza evaluării. Orice instrument de evaluare este transpus într-un 
format şi explicat prin instrucţiunile date pe materiale folosite pentru a colecta răspunsurile 
elevilor care vor fi evaluaţi (notaţi). Rezultatele evaluării constituie feedback pentru elev, deoarece îi 
dau măsura muncii sale; în acelaşi timp, evaluarea constituie feedback pentru profesor care 
confruntă aceste rezultate cu obiectivele stabilite şi hotărăşte dacă şi în ce măsură poate continua cu 
obiectivele următoare.  
 
STABILIREA OBIECTIVELOR     
 
Ceea ce apare de obicei înscris ca specificaţie la capitolul ,,obiective” depinde de tipul de test pe care 
îl creează profesorul. Un test de plasament este orientat spre viitor şi deci va fi logic să fie construit 
avându-se în vedere ceea ce urmează să înveţe elevul şi stabilind limite negative de tipul: ,,nu poate 
încă să ….”. Pe de altă parte însă, un test de plasament, destinat aşadar elevilor de toate nivelurile, ar 
fi prea lung dacă ar cuprinde absolut toate elementele deja predate conform programei şi la mai multe 
niveluri de dificultate. Este deci mai bine să se pornească de la un conţinut mai general şi să se 
diferenţieze nivelurile în cadrul testului. Pentru un test de progres, obiectivele sunt aceleaşi ca şi cele 
pentru predarea curentă şi ar trebui să fie uşor de formulat în măsura în care cursul în sine este bine 
şi clar structurat. Situaţia este ceva mai complicată în cazul testelor sumative, deoarece obiectivele 
trebuie stabilite pe baza conţinuturilor de învăţare prezentate pe o perioadă mai lungă de timp. Dar şi 
în acest caz, acestea pot să fie stabilite relativ precis.  
 
ABILITĂŢI/ DEPRINDERI  
 
Specificarea abilităţilor se face cel mai bine dacă sunt privitedin punctul de vedere al elevului care 
susţine testul. Deoarece deprinderile nu se manifestă izolat unele faţă de altele, abordarea lor se face 
corelat. Să luăm de exemplu evaluarea abilităţilor de utilizare a unei limbi străine. 
 
 
 

FORMAT DE TEST

RĂSPUNSUL ELEVULUI

NOTARE

FEEDBACK

confruntarea cu obiectivele 
stabilite

confruntarea cu obiectivele 
următoare 

INSTRUCŢIUNI 
explicat prin

MATERIALE 
realizat prin 

conducând la

măsurat prin

revizuit după
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 Activitate 
1. Întocmiţi o listă a abilităţilor de care credeţi că ar trebui să facă dovadă un elev; 
deoacamdată nu vă gândiţi la nivel, clasă.  
2. Comparaţi cu prezentarea alăturată.  
3. Faceţi acum aceaşi aplicaţie pentru obiectul pe care îl predaţi. 

 
 
 
Desigur că ne interesează dacă elevul înţelege un mesaj ascultat sau citit ; ne interesează şi dacă 
poate transmite un mesaj oral sau în scris; este de asemenea util să  anticipăm posibilele sale 
răspunsuri la ceea ce a ascult, căci elevul trebuie să poată face şi dovada unor cunoştinţe privitoare la 
conţinut: de exemplu, să-şi asume şi să ,,interpreteze” un rol, să poată rezuma conţinutul unui mesaj. 
La ce nivel şi în ce măsură ne aşteptăm să facă oricare dintre aceste lucruri depinde vârstă, nivel 
şi…cerinţele programei. 
 
CONŢINUTUL 
 
În secţiunea de conţinut a unui test se va include enumerarea detailată a temele şi a elementelor ce 
vor fi urmărite în lumina obiectivelor stabilite de la început. Problema este mai simplă pentru testele 
de progres şi sumative, pentru care există deja un set de materiale de inclus în test, decât pentru cele 
de diagnostic (vezi tipurile de test, scopul pentru care se aplică şi ceea ce ar trebui să conţină). 
Programa şi cursul în sine furnizează o bază excelentă care doar trebuie suplimentată în cazul testelor 
sumative. Testele de plasament sunt însă o altă problemă. Acestea ar trebui să aibă în vedere ceea ce 
s-a studiat anterior în termeni de deprinderi şi conţinut tematic, dar în acelaşi timp trebuie să permită 
şi gruparea elevilor pe nivel/ orientare. 
 
FORMATUL 
 
La acest capitol se include numărul de întrebări, tipul de tehnici de testare, îmbinarea tehnicilor 
obiective cu cele subiective, tipul de răspuns aşteptat (în cazul itemilor semiobiectivi şi subiectivi), 
proporţia între tipurile de tehnici utilizate, timpul alocat. 
 
INSTRUCŢIUNILE 
 
Instrucţiunile date elevului despre cum urmează să rezolve cerinţele/ itemii sunt un element de 
validitate foarte important. Formularea trebuie să fie deosebit de atentă pentru a nu genera confuzii. E 
bine să se ofere din timp elevilor modele de teste, astfel încât la momentul testării reale ei să ştie clar 
ce au de făcut. Ceea ce ne interesează este dacă elevul ştie şi poate să-şi utilizeze cunoştinţele şi nu 
dacă este suficient de perspicace încât să ghicească ce aşteaptă profesorul de la el. NU TREBUIE SĂ 
ÎNTINDEM CAPCANE ELEVULUI ŞI SĂ URMĂRIM MODUL ÎN CARE PICĂ ÎN ELE SAU LE EVITĂ. In cazul 
unei formulări neclare, nu se va putea evalua dacă elevul şi-a însuşit sau nu abilitatea/ conţinutul vizat 
prin obiective.  
Într-un sens mai larg, instrucţiunile se referă şi la aranjamentul elementelor în test, astfel încât atenţia 
elevului să fie îndreptată asupra conţinutului testului şi nu asupra formei sale. Se consideră un defect 
dacă, de exemplu, la un test de ascultare într-o limbă străină, pauzele pe bandă nu sunt suficient de 
mari pentru a permite elevilor să dea/ să marcheze răspunsurile, sau dacă texul de citit continuă pe 
spatele foii de test şi există riscul ca elevul să nu vadă continuarea sau să-i fie dificil să urmărească 
întrebările şi textul în acelasi timp. 
 
MATERIALELE 
 
Problema materialelor apare în momentul administrării testului, dar trebuie luată în considerare de la 
început. Facilităţile existente (multiplicare, fotocopiere, proiecţie), timpul acordat, locul de desfăşurare, 
aşezarea elevilor – toate aceste elemente materiale pot înfluenţa considerabil valoarea testului. 
Foile de răspuns de acelaşi fel, cu aceeaşi organizare şi nesemnate uşurează mult verificarea şi 
marcarea şi contribuie la obiectivitatea notării. Chiar dacă în ultimul timp frecvenţa testelor prezentate 
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elevilor pe foi individuale a crescut, răspunsul oferit de elevi pe foile lor şi în ordinea şi forma aleasă 
de ei, poate îngreuna corectarea. Pe de altă parte, furnizarea şi a foii de răspuns trebuie să ia în 
considerarea cu mare atenţie spaţiul acordat pentru completarea răspunsurilor. Se recomandă 
reluarea instrucţiunilor pentru fiecare item înainte de spaţiul alocat pentru răspuns.  
 
Schema de organizare a răspunsurilor se poate oferi la retroproiector sau pe tablă. In cazul în care nu 
există facilităţi de multiplicare a foii de test, aceasta poate să fie scrisă pe folie şi prezentată la 
retroproiector, iar schema de răspuns poate fi prezentă mai înainte, pe tablă. Acest sistem are două 
mari avantaje: se economiseşte timpul de scriere a subiectelor pe tablă, diminuându-se posibilitatea 
,,micilor” comentarii pe şoptite, iar răspunsurile sunt bine organizate, ceea ce induce un element de 
ordine în gândirea elevului. Pentru a asigura elevii de obiectivitatea analizarii lucrărilor, e recomandabil 
ca acestea să fie doar numerotate; o listă de corespondenţă număr – nume va fi păstrată de elevi 
până la aducerea lucrărilor corectate, când se face identificarea lucrărilor. Procedura nu depinde de 
,,miza’’ testului, ci are în vedere strict obiectivitatea evaluării. 
Trebuie reţinut că aspectul îngrijit al testului prezentat şi buna organizare a condiţiilor de rezolvare 
scad considerabil tensiunea pentru elevi şi cresc valoarea testului. 
 
NOTAREA 
 
S-ar putea presupune, mai ales în cazul testelor care conţin itemi de tip obiectiv, că notarea vine 
aproape de la sine, dar lucrurile nu stau întotdeauna aşa. Valoarea itemilor (număr de puncte) va fi 
stabilită în funcţie de importanţa şi relevanţa lor pentru obiectivul de testat. Trebuie luată în 
considerare şi ponderea fiecărui test în evaluarea finală. 
La câteva zile după încheiera procedurii de stabilire a specificaţiilor, e recomandabil să revedeţi încă o 
dată tot testul şi să analizezi fiecare hotărâre luată. Acest lucru vă va oferi o perspectivă generală şi va 
scoate la iveală eventualele contradicţii ce au trecut neobservate anterior. 
Pentru itemii subiectivi este mai puţin evident cum se face notarea, chiar dacă obiectivul de evaluare a 
fost corect şi clar stabilit. De exemplu, în cazul „redactării unei scrisori oficiale de o pagină, cu 
respectarea normelor de ortografie, punctuaţie şi structurare a unui text oficial”, cum vom evalua o 
lucrare care nu are greşeli de ortografie sau de puctuaţie, dar pe alocuri iese din registrul oficial? Dar 
una care păstrează registrul oficial, dar are greşeli de punctuaţie? Cum vom aloca punctajul într-o 
asemenea situaţie? Vom pune pe acelaşi plan greşelile de ortografie şi cele de punctuaţie? 
Dacă gândim aşa, vom proceda în consecinţă şi, oricât de tare şi de răspicat am spune că evaluarea 
face o simplă măsurare, o cântărire a ceea ce poate el să facă, elevul o va percepe ca pe o penalizare, 
ca la concursurile de gimnastică: combinaţia de figuri are valoarea X, orice ezitare, imprecizie, 
greşeală este penalizată şi X devine X minus ceva. Adică, o evaluare negativă. Numai că evaluarea 
curentă NU este un concurs. Evaluarea este deopotrivă o reflectare a muncii elevului şi a profesorului, 
o măsurare a capacităţilor/ competenţelor atinse de elev. În acelaşi timp, ea ar trebui să indice cu 
oarecare precizie şi ce trebuie îndreptat.  
 
 
O evaluare pozitivă se poate realiza numai pe baza unor descriptori de performanţă.  
  
 
 
      
 
 
 
Să presupunem că vrem să construim descriptori de performanţă pentru obiectivul de evaluare mai 
sus menţionat, cel cu scrisoarea oficială. Care ar fi criteriile? În primul rând elevul trebuie să redacteze 
o scrisoare, nu o compunere oarecare. Trebuie, de asemenea, să se gândească la un context oficial, 
să demonstreze că stăpâneşte structura unui astfel de text etc. În consecinţă, trebuie să estimăm care 
ar fi treptele pe care le poate atinge, să stabilim în ce constă un nivel minim şi care ar fi nivelul maxim 
pentru fiecare criteriu. (vezi tabelul) 
 

Descriptor de performanţă = criteriu de evaluare + grad/ calitate 
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Criterii 
Valori 

Încadrare 
în 

subiect/ 
dacă 

răspunde 
cerinţelor 

Operare cu 
concepte/ noţiuni 

Organizare
a lucrării 

Adecvarea 
registrului/ 
vocabular 

Impresie 
generală 

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

Utilizează corect toate 
conceptele/ noţiunile 
necesare construirii 
demonstraţiei 

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

Registru 
adecvat pe 
tot parcursul 
textului, 
vocabular 
foarte variat 

Impresie 
puternică 
asupra 
cititorului; 
foarte 
convingător 

8p Bine 
încadrat în 
subiect; 
atinge 
aproape 
toate 
aspectele 
implicate 
de cerinţă 

Utilizează corect 
aproape toate 
conceptele/ noţiunile 
necesare 
demonstraţiei 

Organizare 
destul de 
clară ; bună 
înlănţuire a 
ideilor 

Registru 
adecvat, 
vocabular 
adecvat 

Text 
convingător 
care 
impresionează 
cititorul 

6p  Se 
încadrează 
în subiect; 
atinge 
aspectele 
esenţiale  

Utilizează conceptele 
esenţiuale 

Încercare de 
organizare, 
dar pe alocuri 
confuză. 

Registru pe 
alocuri 
neadecvat, 
vocabular 
sărac 

Text 
convingător, 
dar neutru 

5p  Oarecum 
în subiect, 
cu referire 
la câteva 
aspecte. 

Utilizează cu ezitări 
câteva dintre 
conceptele necesare 

Idei bune, 
dar nelegate 

Registru 
inconsecvent, 
vocabular 
sărac cu 
unele greşeli  

Datorită 
ezitărilor, textul 
nu este 
convingător 

 
Dacă o lucrare este perfect încadrată în subiect, utilizează corect aproape toate conceptele, dar 
organizarea este neadecvată, pe alocuri confuză, are registru şi vocabular adecvate şi are un text 
convingător, dar neutru va primi 10 + 8 + 6 + 6 + 6 = 36p. Pentru traducerea acestor puncte în notă 
vom înmulţi cu 2 şi vom împărţi la 10. Va rezulta: 72p. = 7,20. Avantajul utilizării descriptorilor de 
performanţă constă în primul rând în posibilitatea pe care o oferă aceştia de a indica mai precis 
aspectele asupra cărora trebuie să insiste elevul şi ce are de îmbunătăţit. La o eventuală ,,a doua 
şansă”, i se va spune ce are de îndreptat: organizarea lucrării (paragrafare, elemente de legătură 
etc.), evitarea repetării aceloraşi cuvinte şi înlocuirea lor cu sinonime adecvate contextual. Aceste 
indicaţii concrete şi practice, specifice vor duce la crearea unui text convingător care impresionează 
cititorul. şi, evident, la mărirea în mod corespunzător a punctajului.  
 

 Activitate 
În tabelul de mai sus au fost marcate, la primul criteriu, modalităţile de exprimare a diferitelor niveluri. 
Identificaţi aceste elemente pentru celelelate criterii. 

 
 Aplicaţie 

Ce itemi semiobiectivi şi subiectivi utilizaţi cel mai des în evaluările pe care le daţi elevilor? Construiţi 
descriptori de performanţă pentru una dintre ele. 
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Cât de greu e să faci un test? Cu ce să încep? Există oare un drum mai neted şi mai sigur? 
 
Orice încercare de elaborare a unui test ar trebui să urmeze un anumit algoritm. Dacă urmăm mereu 
acelaşi ,,drum”, probabilitatea de a greşi este mai mică, câştigăm încredere şi avem mereu aceleaşi 
elemente de referinţă. O ,,reţetă” simplă, dar sigură pe care o recomandăm ar trebui să includă 
următoarele etape: 

1) Stabiliţi OBIECTIVELE testului (ce doriţi să aflaţi despre elev: dacă şi-a însuşit elementele 
tocmai predate, dacă intenţionaţi sau să-l plasaţi într-un grup de acelaşi nivel sau dacă cunoaşte un 
anumit limbaj tehnic/ registru etc.).  

2) Alegeţi tipul de ABILITĂŢI ce urmează a fi testate (cu atenţie la cuplarea corectă a 
abilităţilor receptive ca stimul pentru cele reproductive: înţelegere orală/ exprimare orală sau în scris, 
citit/ exprimare orală sau în scris) . 

3) Stabiliţi CONŢINUTUL testului (de exemplu, la o limbă străină: conţinutul lingvistic, zona de 
vocabular, structurile gramaticale; conţinut tematic: experienţă umană cotidiană sau experienţa 
personală a elevului sau/ şi elemente de cultură şi civilizaţie din spaţiul cultural respectiv – anglo-
saxon, francez, german etc.). 

4) Stabiliţi FORMATUL (ce va conţine testul: un text de citit sau de ascultat, dimensiune; un 
text de scris, dimensiune, cât de complex; o conversaţie, cât de complexă, câte minute, cât timp este 
alocat testului etc.). 

5) Formulaţi INSTRUCŢIUNILE cât mai simplu şi mai clar.  
6) Alegeţi tipul de MATERIALE necesare pentru elev ( foaia de test, foaia de răspuns) şi 

pentru profesor (hartă, materiale pentru un experiment, bandă audio, echipament de ascultare, text 
pentru dictare, formulare de notare, întrebări pentru conversaţie/ interviu etc.). 

7) Stabiliţi schema de NOTARE (câte puncte se acordă pentru fiecare item). 
 

NOTARE ŞI/ SAU EVALUARE 
 
Profesorul care doreşte să ştie cât de bine a performat un test sau cum să interpreteze rezultatele 
obţinute ar trebui să stăpânească şi câteva noţiuni de statistică. Principiul de bază al statisticii ne arată 
că dacă un eveniment s-a repetat în trecut (în cazul nostru, un scor la un test) sunt şanse multe ca el 
să se repete şi în viitor. Acest lucru înseamnă că un anumit rezultat care s-a repetat la un test ne 
poate da informaţii despre testul respectiv. Dacă am putea să ,,testăm” testul înainte de a-l aplica la 
clasă, am putea să aflăm ce merge şi ce nu merge, ce nu este suficient de clar exprimat. S-ar putea 
să fie dificil, atât din punct de vedere al timpului cât şi al condiţiilor materiale, să aplici un test în 
totalitate la o clasă paralelă ca apoi să îl aplici la clasa ţintă. Totuşi, informaţia despre testul pe care 
urmează să îl aplicăm şi de care avem absolută nevoie se referă cel puţin la: nivelul de dificultate, 
consecvenţa în notare şi validitate, adică gradul în care măsoară ceea ce şi-a propus să măsoare. 
Gradul de dificultate al unui test este indicat de media scorurilor realizate. Un test este bun şi sigur 
dacă grupuri similare de elevi obţin aceleaşi rezultate, în medie, chiar dacă sunt corectate de profesori 
diferiţi. Validitatea de conţinut este dată, după cum am arătat în Capitolul III, de claritatea 
instrucţiunilor, cu alte cuvinte se referă la faptul că dacă elevii înţeleg şi rezolvă itemul în sensul în 
care a dorit examinatorul. 
În revizuirea unui test trebuie avută în vedere în primul rând orice deviere de la intenţia iniţială şi 
analizarea cauzelor acestor devieri.  
 

Orice profesor îşi pune aceste întrebări: ,,Cum aş putea să <testez> testul înainte de a-l 
aplica? Dacă îl dau, chiar şi pe bucăţele, oare nu voi dezvălui conţinutul?“ 
 
Aceste temeri sunt în bună parte justificate, dar nu trebuie să constituie o piedică în efortul de a 
îmbunătăţi testul. Putem, şi este recomandabil să o facem, să dăm instrucţiunile cu alt conţinut. Este o 
bună practică în vederea evaluării atât pentru elevi cât şi pentru profesor. Chiar părţi din conţinut pot 
fi ,,încercate” pe elevi înainte de test, mai ales dacă ne aducem aminte ce s-a discutat în capitolul V: 
unele teste trebuie să prezinte noi exemple de material predat (Care? Vă amintiţi?), iar altele trebuie 
să prezinte acelaşi material în contexte noi (Care? Vă amintiţi?). Deci, prezentând în diverse momente 
fie instrucţiunile fie o parte de conţinut al testului nu facem decât să pregătim elevii pentru evaluare. 
Elevii trebuie învăţaţi să citească cu atenţie instrucţiunile, dar în acelaşi timp putem să le facem 
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sarcina mai uşoară scriind instrucţiunile în aşa fel încât să le atragem atenţia asupra elementelor 
importante.  
Iată doar câteva reguli de respectat şi care vor contribui la asigurarea calităţii testului: 

• scrierea instrucţiunilor pe aceeaşi pagină cu sarcina de lucru propriu-zisă, 
• scrierea cu caractere groase a unui cuvânt cheie, 
• exprimarea simplă. 

La cele de mai sus se adaugă şi modul în care înregistrăm rezultatele, le analizăm şi le interpretăm. 
Din analiză şi interpretarea rezultatelor vom afla date importante despre performanţa elevilor, dar şi 
despre testul aplicat. Înregistrarea ordonată a rezultatelor la un test poate fi sursă de informaţii spre 
îmbunătăţirea acelui test la o aplicare viitoare, în anul următor, la un alt colectiv. De asemenea, 
rezultatele sunt şi o dovadă a evoluţiei fiecărui elev. Vă propunem un model practic de înregistrare a 
rezultatelor care ne permite să analizăm în acelaşi timp rezultatele pe elev şi pe item. 
 
 
 
Test  (tip)……Data……Clasa…… 
Obiectivele … 
Conţinuturi  vizate…… 
Tipuri de itemi … 
 
Nr.
crt. 

Nume elev Item I 
Nr. 
pct./item 

Item II 
Nr. 
pct./item 

Item III 
Nr. 
pct./item 

Item...X 
Nr.  
pct./item 

Total 
puncte/ 
elev 

1.       
2.       
3.       
….       
25.       
 Total 

 realizări /item 
25 20 19 ….. Media pe 

clasă 
 

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

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

 
 Raportarea la acest standard are o anumită semnificaţie: ne dă parametrii faţă de care să ne 
evaluăm rezultatele. Un număr mare de scoruri mici trebuie să ne pună probleme de organizare fie a 
unui program de recuperare, fie de ajustare a stilului, obiectivelor şi conţinutului predării. O deplasare 
importantă în zona scorurilor mari trebuie validată de rezultate asemănătoare la acelaşi test, dar 
corectat de altcineva şi coroborat cu rezultate asemănătoare la alte teste de acelaşi tip. Pe de altă 
parte, dacă un şir de teste confirmă rezultatele înalte, logica şi practică didactică ne vor cere să 
ridicăm ştacheta, să punem în faţa elevilor sarcini motivante; nu ne-ar folosi la nimic să batem pasul 
pe loc.  
Se pot realiza însă şi calcule mai complexe care să stabilească măsura în care un test este sau nu o 
oglindire veridică a performanţei elevilor. Aceste statistici se realizează însă la nivelul testelor 
naţionale. Pentru nevoile obişnuite ale activităţii curente la clasă nu trebuie să ne complicăm. 
Pe de altă parte, o analiză atentă a plajei de distribuţie a scorurilor/ notelor obţinute ne dă o imagime 
destul de clară atât a modului de realizare a itemilor şi, implicit, a performanţei elevilor. În analiza 
realizării individuale a fiecărui item, putem constata că obiectivul a fost realizat, dar pot apărea şi alte 
greşeli care nu sunt neapărat legate de obiectivele fixate. Nu le putem ignora şi nici nu putem să le 
punem pur şi simplu pe seama neatenţiei elevului. La urma urmelor, o bună cunoaştere a unui capitol 
se dovedeşte tocmai prin deprinderea formată, de exemplu, utilizarea în mod spontan şi corectă a 
conceptelor; un test bine întocmit evaluează capacitatea de înţelegere şi exprimare în contextul 
obiectului/ materiei respective, deci fără să dea posibilitatea de focalizare pe o problemă de conţinut 
în sensul îngust, rămânând adică la nivelul reiterării celor predate. De fapt, am putea spune că 
diferenţele cele mai evidente între un exerciţiu de practicare a unei deprinderi şi un test constau 
tocmai în calitatea testului de a se apropia mai mult de o situaţie reală şi de a folosi concepte, ca şi în 
modul în care pune problemele şi creează contextul. 
 

D is tr ib u tia  n o te lo r

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

N o te

N
r. 

el
ev

i



 
 
 

 
 

45Seria Învăţământ Rural 

Evaluarea  continuă la clasă 

Exemple: 
 
1. Limbă străină 
Care dintre cele două formulări este un simplu exerciţiu şi care poate fi item de test?  
A) Alege cuvântul potrivit în contextul dat. (de exemplu – experienţă/ experiment) 
B) În textul de mai jos, printr-un accident, s-au şters nişte cuvinte; citeşte cu atenţie textul şi pune la 
loc cuvintele care lipsesc. 
 
2. Biologie 
Care dintre cele două formulări este un simplu exerciţiu şi care poate fi item de test?  
A) Un copil bolnav, în greutate de 45 de kg, primeşte prin transfuzie 1 l. de sânge.  
Calculaţi cantitatea de apă conţinută de plasma sângelui copilului după transfuzie,  
ştiind că: 
- volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corpului; 
- elementele figurate reprezintă 45% din compoziţia sângelui; 
- apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei. 
B) Bila este produsul de secreţie al celulelor ficatului? 
 
La inventarierea greşelilor vom urmări atât pe cele recurente, legate de obiectivele testului, cât şi pe 
cele recurente în afara obiectivelor. În funcţie de aceste rezultate se va organiza activitatea de 
recuperare. 
 
 
ÎNTRE ENTUZIASM ŞI REALISM 
ÎN LOC DE CONCLUZII 
 

În urma celor aflate, probabil vă veţi spune: ,,O.K. Gata! Nu mai am probleme, nu mai trebuie 
să investesc în cărţi de teste care sunt aşa de scumpe.” 
 

Să nu ne grăbim totuşi !! 
Deşi am abordat câteva probleme generale cu care ne confruntăm frecvent în activitatea de 

evaluare curentă la clasă, să nu uităm că în cele din urmă responsabilitatea finală îi revine 
profesorului. El este cel mai în măsură să decidă: 

• ce anume trebuie să cuprindă un anume test,  
• dacă este necesar să îl aplice, 
• cum şi când să îl aplice. 
 
Va avea în vedere tocmai de aceea scopurile activităţii didactice, nevoile elevilor săi şi condiţiile 

concrete ale şcolii/ clasei. Iar testul va fi adaptat la aceste condiţii. De aceea nu am oferit în această 
carte exemple de teste complete pentru un anumit obiect; exemplele date sunt menite doar să 
ilustreze ceea ce ele conţin sau la ce se referă şi nu să fie aplicate oricând şi oriunde.  

Am încercat de asemenea să argumentăm că profesorul trebuie să îşi pună un număr de întrebări 
la fiecare etapă a pregătirii testului şi să îşi răspundă la ele precis şi clar. Iată câteva dintre ele, dar 
experienţa şi practica de zi cu zi vă vor sugera şi altele, care apar şi depind de stilul de lucru al fiecărui 
profesor. Adăugaţi-le la cele de mai jos: 

• obiectivele testului sunt clare pentru profesor? 
• delimitarea conţinuturilor este în concordanţă cu obiectivele? 
• este clară necesitatea testului în acel moment? 
• ………………………………………………………………..? 
• ………………………………………………………………..? 
• ………………………………………………………..………? 

Răspunsuri precise şi punctuale la cele de mai sus oferă şanse bune ca testul să furnizeze 
informaţia aşteptată. 

În al treilea rând, înregistrarea datelor statistice nu trebuie să fie un scop în sine, dar nici nu 
trebuie neglijată: statistica rezultatelor poate fi un sprijin şi un indiciu pentru deciziile viitoare în 



 
 
 

 
 

46Seria Învăţământ Rural 

Evaluarea  continuă la clasă 

activitatea de predare. Nu puneţi rezultatele într-un sertar în care umblaţi rar (sau deloc!). Planificaţi 
şi organizaţi următoarea testare pornind de la rezultatele celei precedente. 

Şi nu în ultimul rând, ar fi de subliniat că un test bun nu este rezultatul muncii unui singur 
profesor, oricât efort ar pune el în asta. Comentariile şi sugestiile colegilor care vor vedea testul 
respectiv din puncte de vedere diferite şi care astfel vor identifica mai uşor ambiguităţile sau posibilele 
erori pe care autorul nu le-a sesizat sau le-a luat drept un dat general acceptat sunt deosebit de 
valoroase. În acelaşi timp, activitatea în echipă, cu posibila consecinţă că testul va fi aplicat la mai 
multe clase paralele în diferite variante, este un pas spre asigurarea unui standard şcolar 
uniform în evaluarea şi pregătirea elevilor pentru examenele naţionale, dar şi pentru olimpiadele 
naţionale şi, de ce nu, internaţionale.Variantele de teste create pot fi adunate în portofolii la fel cum 
adunăm materiale ajutătoare pentru predare. Tot aşa cum facem note de relevanţă pe marginea 
materialelor care ne-au servit mai bine decât altele în predare, tot aşa vom nota şi observaţiile 
referitoare la desfăşurarea testului, întrebările puse de elevi, modul de soluţionare a neclarităţilor. 

Ar mai poate fi de subliniat că trăsătura cea mai importantă a unui bun creator de teste este 
răbdarea. E aproape imposibil ca un test să performeze bine încă de la prima lui aplicare la clasă. 
Faptul că sunt necesare mai multe revizuiri nu trebuie să fie motiv de îngrijorare sau descurajare, ci 
trebuie luat ca o condiţie esenţială pentru realizarea unui test bun. Profesorul câştigă experienţă şi pe 
această cale.  
 
Să tragem linie, aşadar, şi să adunăm!  
 
Etapele (ideale! ale) proiectării şi administrării unui test ar trebui să fie: 
• stabilirea obiectivelor de evaluare; 
• alegerea tipului de test; 
• alocarea timpului de rezolvare; 
• alegerea formatului; 
• scrierea itemilor; 
• stabilirea schemei de notare; 
• administrarea testului; 
• evaluarea; 
• interpretsrea rezultatelor. 
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evaluare ⇒ analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor · 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 

18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47 
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evaluare informală ⇒ evaluare în care obiectivele nu sunt riguros stabilite, iar contextul este nestandardizat · 4 
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38 
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itemi cu răspuns scurt ⇒ presupun un răspuns care constă într-un cuvânt sau un număr limitat de cuvinte, 
maximum o propoziţie · 10, 18 

itemi de completare ⇒ solicită producerea unui răspuns al cărui rol este să întregească un enunţ lacunar/ 
incomplet · 10, 19 
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întrebări structurate ⇒ un număr de aplicaţii având ca punct de plecare acelaşi material-suport (un text, o 
hartă, o ilustraţie etc) · 10, 20, 28 

M 

test ⇒ probă · 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 
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îndelungată) · 34 

premisă ⇒ enunţul cerinţei · 10, 13 
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general, cu un caz pentru care nu există o soluţie învăţată anterior · 10, 25, 28, 36 
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specificaţii ⇒ o descriere a testului (sau a unei baterie de teste) care specifică exact ce anume se cere a fi 
îndeplinit · 37, 40 

T 

test de diagnostic ⇒ (numit uneori şi test formativ sau de progres) evaluează progresul elevilor în învăţarea 
anumitor elemente punctuale din cadrul cursului · 29, 30 
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test de plasament ⇒ are menirea de a grupa elevii astfel încât să poată începe un curs aproximativ de la 
acelaşi nivel · 29, 30, 38 

Test de plasament ⇒ are menirea de a grupa elevii astfel încât să poată începe un curs aproximativ de la 
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test sumativ ⇒ se referă la o perioadă de timp mai mare, anterioară aplicării, şi are în vedere un capitol/ părţi 
mai vaste de materie. Scopul este de a indica nivelul atins de elevi la sfârşitul unei perioade/ etape de învăţare 
· 29, 30 
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validitate ⇒ testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare · 7, 8, 18, 19, 31, 34, 39, 42 
validitate de aspect ⇒ măsura în care testul este relevant/ important pentru elevi · 7, 8 
validitate de conţinut ⇒ măsura în care testul acoperă, în mod uniform, elementele de conţinut pe care îşi 

propune să le testeze · 7, 8 
verb de comandă ⇒ care indică acţiunea ce va fi întreprinsă de elev · 10 

 


