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PROIECT EDUCAŢIONAL

TOŢI DIFERIŢI, TOŢI EGALI!

Autor: Albuleţ Claudia

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sfântul Nicolae Câmpulung

Motto:
„Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă. Pentru copiii cu nevoi speciale trebuie să se

asigure o viaţă demnă prin participarea lor la viaţa colectivităţii.”

Mesajul proiectului:
Avem nevoie unii de ceilalţi. Fiecare raport interpersonal ne îmbogăţeşte, ne oferă

informaţii pentru interacţiunile viitoare, ne dezvoltă competenţa intercunoaşterii.

Echipa de proiect:
A.C. -director
A.A. M. - profesor de sprĳin, profesor logoped
C. R. - profesor de sprĳin
F. R. - profesor de sprĳin
A.B. – profesor inv. primar - consilier edicativ

Activitati desfasurate:
VIDEO- “Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati”
Discutii in urma vizionarii filmului

Grup tinta:
Elevii C S E I “Sfantul Nicolae”
Cadrele dicactice
Parintii elevilor cu CES din scoala

Argument
„Nu merge înaintea mea pentru că s-ar putea să nu te pot urma. Nu merge în urma

mea pentru că s-ar putea să nu te pot ghida. Mergi alături de mine şi fii prietenul meu.”
Educaţia pentru democraţie este un proces de lungă durată, iar copilul cu nevoi speciale

este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la diferite grupuri: famile, prieteni, colegi.
Printre aceştia pot fi şi persoane cu deficienţe. Copiii cu nevoi speciale doresc compania celor
apropiaţi de vârsta lor, au nevoie de acceptare, înţelegere, afecţiune. Acest proiect isi propune
sa sprĳine dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine
şi cu ceilalţi, cu mediul înconjurător. Dorinţa noastră se îndreaptă spre a stabili noi şi
reale punţi de comunicare între copilul special si comunitatea din care face parte.
Considerăm că relaţia de prieteneie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La această
vârstă şcolarii cu nevoi speciale, indiferent de tipul şi gradul deficienţei, au nevoie să înveţe,
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să ia în considerare punctul de vedere al altor copii, să facă schimb de idei şi să înţeleagă mai
bine experienţele prietenilor lor.

Scopul proiectului:
„Şcoala pentru toţi” reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în ceea ce

priveşte diferenţele fizice, socio-culturale, lingvistice şi psihologice existente între copii,
scopul fiind acela de a le oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul,
capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale de
personalitate. Ideea
care animă acest proiect este aceea că finalitatea fundamentală a sistemului naţional
de învăţământ constă în a forma catăţeni care sunt membrii aceleiaşi societăţi şi care
împărtăşesc valori comune.

Principiul normalizării presupune luarea în considerare nu doar a modului în
care persoana cu deficiente se adaptează la cerinţele vieţii sociale, dar, în acelaşi timp şi felul
în care comunitatea înţelege să se conformeze nevoilor şi posibilităţilor persoanei în
dificultate. Implică nu numai includerea într-un mediu şcolar şi de viaţă cotidiană
nediscriminativ, dar şi asigurarea unei multitudini de servicii care să reducă pe cât posibil
starea de handicap, chiar dacă dificultăţile sau afecţiunile propriu-zise nu pot fi depăşite înca.

Scopul proiectului este formarea unei atitudini corecte faţă de copiii deficienţi, nevoia de
a-i iniţia pe şcolari în proiectrea unui comportament responsabil, tolerant. Nu e suficient să
faci cunoscut copilului prin dezbateri, convorbiri, ci trebuie să-si accepte semenul său şi să-i
întindă o mână. Trăirile afective sunt cele care declanşează opţiunea şi ulterior acţiunea.
Cheia succesului constă în deplasarea accentului de pe lămurirea verbală pe resortul afectiv,
prin exerciţiul moral. Pentru buna desfăşurare a acestui exerciţiu e nevoie de asigurarea unui
cadru organizatoric firesc.

Obiective specifice:
- dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii cu C E S si
ceilalti elevi ;
- însuşirea unor norme de comportament civilizat;
- stabilirea relaţiilor de prietenie şi de întrajutorare;
- formarea deprinderilor de lucru în echipă şi de cooperare;
- dezvoltarea sentimentelor de prietenie cu toţi copiii, indiferent de condiţia materială şi
socială;
- influenţa dorinţei de a ocroti şi proteja copiii cu nevoi speciale;
- crearea unei atmosfere de destindere şi voie bună;
b. Privind cadrele didactice
- încurajarea cadrelor didactice pentru a crea mediu educaţional care să
favorizeze dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter;
- promovarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii;
- realizarea unui management eficient la nivelul clasei/ grupei şi a unei comunicări optime.

Concluzii:
Proiectul de parteneriat reprezintă un permanent prilej de sărbătoare, un moment de

bucurie, o nouă ocazie de a fi împreună copii tipici şi copii cu deficienţe. Activităţile
organizate în afara clasei sprĳină activitatea educativă, îi ajută pe elevi să se cunoască mai
bine, să fie mai buni, mai toleranţi unii cu alţii.

În derularea unor astfel de activităţi cadrele didactice trebuie să arate că au încredere
deplină în toţi elevii colectivului că le poate trasa sarcini acordându-le astfel diverse
responsabilităţi, că-i poate trata ca pe nişte adulţi, ca de la egal la egal. Noi, cadrele didactice
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trebuie să le cultivăm copiilor tipici sentimentul de toleranţă, de înţelegere faţă de copiii
cu deficienţe, de dragoste, relaţii de colegialitate, cooperare,
transparenţă.

„Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi şi demnitate. Ele sunt
înzestrate cu raţiune şi conştienţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul
fraternităţii.”

( Art. 1 – „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”).
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EVALUARE INIȚIALĂ

CLR – clasa a II-a

Autor: ANDRONIC GABRIELA
Colegiul Național „Mihai Eminescu”

Școala Primară „Mihail Kogălniceanu” Iași

- Bună ziua! Cine sunteți voi? Eu sunt o castană. Am
căzut ieri pe alee, din castanul mare al parcului. Înainte să cad
îmi aminesc că priveam cerul. Mă aflam aproape de vârf și
priveam în sus, din mantia mea cu țepi. Mantia mă protejează
de ploaie, de vânt și vreme rea.

Într-un final am căzut lângă două frunze maronii care
povesteau între ele. Până să mă dezmeticesc, am simțit două
degețele fine care m-au atins. M-au desprins ușor de mantia
mea cu țepi și am auzit o voce cristalină, clară și caldă:

- Mamă, uite, o castană frumoasă! O să o duc mâine la
școală și o să i-o dăruiesc doamnei învățătoare!

(Povestea unei castane)

1. Încercuiește varianta corectă:
Titlul textului este:

a. Călătoria b.Povestea unei castane c.Toamna
Acțiunea are loc în:

a. parc b. clasă c. pădure
În text este vorbă despre:

a. o plimbare în parc b.discuția dintre doi copii
c. aventura unei castane

2. Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru fiecare dintre
cuvintele:

a privi= _______________ creangă= __________________
fine= _________________ poveste=__________________
3. Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre

cuvintele:
aproape≠ ______________ ușor≠ _________________
a dărui≠ _______________ zgomot≠ ________________
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4. Desparte în silabe cuvintele:
învățătoare - ___________________
zumzet - ______________________
degețele- ______________________
povesteau - ____________________

5. Selectează din text câte un cuvânt care conține: litera „î”,
litera „â”, grupul de litere „ce”, grupul de sunete „oa”și grupul
de litere „ge”.

6. Formează două întrebări pe baza textului care încep cu
termenii „cine?” și „unde?”.

7. Încercuiește greșelile găsite în scrierea propoziției de mai
jos. Scrie în pătrățele numărul corespunzător.

o castanâ se plimba bucuruasă pe alea colorată.

8. Scrie un bilet castanei, prin care să-i mulțumești că te-a
ajutat la școală.

9. Scrie 4 cuvinte înrudite cu termenul „școală”. Alcătuiește
două propoziții cu două dintre cuvintele găsite, folosind semnul
întrebării și semnul exclamării la final.
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Performanța
Item C.S Sarcina de lucru Foarte Bine Bine Suficient
1. 1.2

3.1
3.2

Identificarea unor
informații pe
baza textului;

Încercuirea a 3
răspunsuri corecte;

Încercuirea a două
răspunsuri corecte;

Încercuirea unui
răspuns corect;

2. 1.3 Precizarea
cuvintelor cu
sens asemănător;

Precizarea a 4
cuvinte cu sens
asemănător;

Precizarea a 3
cuvinte cu sens
asemănător;

Precizarea a două
cuvinte cu sens
asemănător;

3. 1.3 Precizarea
cuvintelor cu
sens opus;

Precizarea a 4
cuvinte cu sens
asemănător;

Precizarea a 3
cuvinte cu sens
asemănător;

Precizarea a două
cuvinte cu sens
asemănător;

4. 1.3 Despărțirea
cuvintelor în
silabe;

Despărțirea corectă
a 4 cuvinte;

Despărțirea corectă
a 3 cuvinte;

Despărțirea
corectă a două
cuvinte;

5. 1.3 Selectarea unor
cuvinte din text
pe baza criteriilor
specificate;

Selectarea a 6
cuvinte din text, pe
baza criteriilor
specificate;

Selectarea a 4
cuvinte din text, pe
baza criteriilor
specificate;

Selectarea a două
cuvinte din text,
pe baza criteriilor
specificate;

6. 2.1 Formularea
întrebărilor pe
baza textului;

Alcătuirea a două
întrebări logice și
corect gramaticale,

Alcătuirea unei
singure întrebări/ a
două întrebări

Alcătuirea unei
singure întrebări
incorect
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Bibliografie:
� https://www.twinkl.ro/

cu termenii; incorecte, cu
termenii dați;

formulată, cu
termenii dați;

7. 1.3
4.1

Identificarea
greșelilor în
enunțurile date;

Identificarea celor
5 greșeli în
enunțurile date;

Identificarea a 3
greșeli în enunțurile
date;

Identificarea a cel
mult două greșeli
în enunțurile date;

8. 4.1
4.2
2.2

Scrierea unui
bilet;

Scrierea logică și
corectă a unui
bilet, respectând
părțile
componente;

Scrierea logică și
corectă a unui bilet,
cu respectarea
parțială a părților
componente;

Scrierea unui bilet,
fără respectarea
părților
componente;

9. 1.3
2.1
2.2

Precizarea
cuvintelor
înrudite și
alcătuirea unor
enunțuri cu
semnele de
punctuație
specificate;

Precizarea a 4
cuvinte înrudite și
alcătuirea unor
enunțuri logice și
corect gramaticale,
cu semnele de
punctuație
specificate;

Precizarea a 3
cuvinte înrudite și
alcătuirea unor
enunțuri logice și
corect gramaticale,
fără semnele de
punctuație
specificate;

Precizarea a două
cuvinte/ alcătuirea
unor enunțuri
incorecte.
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MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREAMEDIULUI

Evaluare sumativă – Adunarea și scăderea numerelor

naturale de la 0 la 10

ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Clasa I

Autor: Axinte Gabriela
Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino, Pașcani

Date generale�

Instrumentul de evaluare realizat se adresează elevilor din clasa I.
Acesta a urmărit evaluarea cunoștințelor pe care elevii le-au însuşit în timpul parcurgerii
conținuturilor la Matematică și explorarea mediului pe parcursul unității de învățare ,,Secretele
corpului omenesc”.

Nr. de elevi testaţi: 13
Nivelul clasei: bun

Competențe evaluate:
1. Rezolvarea adunărilor și scăderilor de doi termeni;
2. Stabilirea semnului matematic + sau – pentru operații date;
3. Aflarea termenului necunoscut;
4. Recunoașterea termenilor de sumă sau diferență;
5. Recunoașterea părților scheletului uman;

Structura testului

Adunarea și scăderea numerelor 0 - 10. Corpul omenesc

Test de evaluare

1. Rezolvă adunările si scăderile de doi termeni:

4+2 = 9 – 3 = 8–4 = 3+7 =

3+4 = 6 – 5 = 5+4 = 10–8 =

5–4 = 3 +5 = 7–4 = 5+5 =
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2. Calculează si colorează rezultatul corect.

9–7= 3 2 5 3+6=

10–4= 5 6 7 4+4=

8 6 9

6 7 8

8–5= 3 5 2

3+2= 5 4 6

3. Completează cu unul din semnele + sau – .

4 3 = 7 8 3 = 5 2 6 = 8

5 4 = 1 4 2 = 2 3 6 = 9

4. Scrie termenul necunoscut.

5 + = 7 6 + = 8 7 + = 10

6 – = 2 7 – = 1 5 – = 2

5. Află diferența numerelor 8 și 2.

6. Afla suma numerelor 5 și 3.
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7. Încercuiește cutia craniană cu ROȘU, cutia toracică cu ALBASTRU,
scheletul bazinului cu GALBEN și membrele inferioare și superioare cu
VERDE.

AUTOEVAUARE

Cum te simti după test?
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Descriptori de performanţă

I. Foarte bine Bine Suficient
I.1 - calculează corect 10 -12

exerciții cu adunare și scădere;
- calculează corect 6 - 9
exerciții cu adunare și scădere;

- calculează corect 3 -5
exerciții cu adunare și
scădere;

I.2 - alege rezultatul corect pentru
6 operații cu adunare și
scădere;

- alege rezultatul corect pentru
4 – 5 operații cu adunare și
scădere;

- alege rezultatul corect
pentru 1-3 operații cu
adunare și scădere;

I.3 - completează semnul
matematic + sau – pentru 5-6
exerciții;

- completează semnul
matematic + sau – pentru 3-4
exerciții;

- completează semnul
matematic + sau – pentru 1–
2 exerciții;

I.4 - află corect termenul
necunoscut pentru 5-6
exerciții;

- află corect termenul
necunoscut pentru 3 – 4
exerciții;

- află corect termenul
necunoscut pentru 1 – 2
exerciții;

I.5 - stabilește corect operația și
calculează corect diferența
numerelor;

- stabilește corect operația și
calculează greșit diferența
numerelor;

- stabilește corect operația;

I.6 - stabilește corect operația și
calculează corect suma
numerelor;

- stabilește corect operația și
calculează greșit suma
numerelor;

- stabilește corect operația;

I.7 - recunoaște 4 elemente ale
scheletului uman;

- recunoaște 2-3 elemente ale
scheletului uman;

- recunoaște un element al
scheletului uman;

Evaluare finală:

CALIF. FINAL ITEMI
FOARTE BINE Rezolvă 6-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie apropiată

acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si evidenţiind
etosul clasei.

BINE Rezolvă 3-5 itemi cu FB, 2-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si
evidenţiind etosul clasei.

SUFICIENT Rezolvă 1-3 itemi cu FB sau cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie apropiată
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si evidenţiind
etosul clasei.

INSUFICIENT Rezolvă 1 item cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/orice altă combinaţie apropiată
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică
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MATRICE DE SPECIFICAȚIE

Conţinuturi/ obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză

Rezolvarea adunărilor și
scăderilor de doi termeni; X X
Stabilirea semnului
matematic + sau – pentru
operații date;

X X

Aflarea termenului
necunoscut; X X X
Recunoașterea termenilor
de sumă sau diferență; X X

10. Recunoașterea părților
scheletului uman; X X

La proba de evaluare sumativă, elevii clasei I au obţinut următoarele calificative:

FB 10 elevi
B 1 elevi
S 1 elevi
I 1 elevi
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Rezultatele au fost contabilizate conform fişei de înregistrare, astfel:

REALIZAREA ITEMILOR:

FIŞA DE INREGISTRAREA REZULTATELOR:
PROBA DE EVALUARE inițială, clasa I

NR.
ITEM I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

Nr.
elevilor
care au
realizat
itemul

F.B. 13 11 10 7 10 10 10
B. 0 0 1 4 0 0 0
S. 0 1 0 0 1 0 1
I. 0 1 2 2 2 3 1

Nr.
crt

Numele şi prenumele
elevului

Item // calificativ Califica
tiv
test

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A. A. D f.b f.b f.b f.b f.b f.b f.b F.B
2. A. D. D f.b i i i i i i I
3. B. D f.b f.b b f.b f.b f.b f.b F.B
4. B. M f.b f.b f.b b f.b f.b f.b F.B
5. B. G f.b f.b f.b f.b f.b f.b f.b F.B
6. C.M.D f.b f.b f.b b f.b f.b f.b F.B
7. F. M. S f.b f.b f.b f.b f.b f.b f.b F.B
8. M. L. E f.b f.b f.b f.b f.b f.b f.b F.B
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Interpretarea rezultatelor:

Promovabilitatea: 92%
Analizând gradul de realizare a competențelor evaluate, la această probă, am constatat

următoarele:

Pe baza rezultatelor obţinute 77% dintre elevii care au susţinut evaluarea iniţială au rezolvat în
totalitate itemii dovedind o însuşire a competenţelor anterioare, 15% dintre elevii care au susţinut
evaluarea iniţială au rezolvat parţial itemii dovedind o însuşire parţială a competenţelor anterioare și
8% (1 elev) nu a dovedit o însușire a competențelor anterioare.

Rezultate foarte bune s-au obţinut în realizarea competențelor C.1, C.2, C.3, C.5 , C.6, și C.7.
Majoritatea elevilor știu să efectueze adunări și scăderi cu numere naturale de la 0 la 10, să scrie
semnul matematic corespunzător operației, cunoaște și aplică terminologia matematică și recunosc
părțile scheletului uman.

Rezultate satisfăcătoare s-au obținut la realizarea competenței C4 – aflarea termenului
necunoscut, unde numai 7 elevi au rezolvat corect.

Rezultate nesatisfăcătoare s-au obținut în realizarea competențelor în cazul unui elev, care a
obținut calificativul I., competențele fiind nerealizate.

Concluzii: Rezultatele la această probă sunt bune, având în vedere că majoritatea elevilor au
reușit să obțină calificativul final, de promovare, dar se impun măsuri de recuperare și ameliorare.

Măsuri de recuperare și ameliorare:
� Reluarea cunoștințelor care vizează competențele menționate mai sus, C.1, C.2., C.3., C.4, C5,

C.6, și C.7. prin administrarea unor fişe de lucru, cu itemi, vizând competențele respective,
elevilor care nu au reușit să le realizeze.

� pregătirea suplimentară / diferenţiată pentru elevii cu dificultăţi de învățare;
� discuţii cu părinţii elevilor;
� propunerea lucrului cu profesor de sprĳin.

9. M. D. I f.b f.b f.b f.b s i f.b B
10. N. M. C f.b f.b f.b b f.b f.b f.b F.B

11. P. C. A f.b f.b fb f.b f.b f.b f.b F.B
12. P. I. C f.b s i i i i s S
13. V. D f.b f.b f.b b f.b f.b f.b F.B
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Clasa a III-a Matematică

Autor: Badea Camelia Georgina

SCOALA GIMNAZIALA NR. 16 "M. I. DOBROGIANU" CONSTANTA

1. Scrie numere:
a) cu cifre:

şapte sute patruzeci şi nouă: nouă sute opt: nouă sute doisprezece:

b) cu litere:
950-_________________________ 407-__________________________872-______________________________

2. Încercuiește numerele pare, apoi ordonează-le descrescător:

829; 547; 88; 366; 571; 16; 940; 203; 154; 795; 517; 904.

_____; _____; _____; _____; _____; _____.

3. Scrie în casete semnele: < ; > ; = ;

188 811

481 408

912 912

413 423

725 376

300 299

4. Rezolvă exercițiile:

696 – 254 =________ 602 – 57 =________ 9 x 4 =______ 28 : 4 =______ 8 x 5 =______

584+ 98 =________ 276+324 =________ 7 x 6 =______ 24 : 3 =______ 72 : 9 =______

5. Află numărul necunoscut:

a– 165 = 386 a + 117 = 300 a x 9 = 9 a : 5 = 10

a =_____________ a =_____________ a =__________ a =__________

a =_________ a =_________ a =__________ a =__________

6. Rezolvă, respectând ordinea operațiilor:

5 + 5 x 5-5 =_____________ 45 – 40 : 5+ 9:3x10 =_____________ 6 x 4 + 7 x 8-8 =____________________

= ___________________ = _________________ = _________________
=______________________ =_____________________ =__________________
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7. Rezolvă, respectând cerința:

a) Micşorează diferenţa numerelor 174 şi 56 cu dublul numărului 8.
____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

b) La triplul numărului 7 adună câtul numerelor 32 și 4.

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

c) Din produsul numerelor 5 și 9 scade jumătatea numărului 16 şi adaugă treimea numărului 27.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________________

8. Rezolvă problema:

Într-o ladă sunt 84 bile albe şi cu 69 mai puține bile negre. Toate bilelele se pun în cutii, câte 9 în
fiecare cutie.

Câte cutii s-au folosit?

Rezolvare

R:_____________________

9. Realizează corespondența între corpurile sau figurile geometrice și denumirea acestora:

cilindrutriunghidreptunghi sferăcub pătratconcuboid
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Matematică
1. Competențe specifice

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 1000
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 - 1000

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1 000
1.5. Efectuarea de înmulțiri şi împărţiri în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, produs, factorii unui produs, <, >, =, +, -, x) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
2.2. Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte
5.2. Rezolvarea de probleme

2. Descriptori de performanţă

Com
pe-
tenţa

Itemul
Calificativul

Foarte bine Bine Suficient

1.1 Scrie numere cu litere/cu cifre 6 numere 4 numere 2 numere

1.3 Identifică nr. impare şi le ordonează 6 numere 4 numere 2 numere

1.2
1.6

Compară numere folosind semnele de
relaţie<, >, = 6 numere 4 numere 2 numere

1.4
1.5

Rezolvă operaţii matematice de
adunare, scădere, înmulţire şi împărţire 9-10 exerciţii 6 exerciţii 3 exerciţii

1.4
1.5 Află termenul necunoscut 4 exerciţii 3 exerciţii 2 exerciţii

1.4
1.5

Rezolvă exerciţii respectând ordinea
operaţiilor 3 exerciţii 2 exerciţii 1 exerciţiu

1.6 Rezolvă enunţuri matematice 3 enunţuri 2 enunţuri 1 enunţ

5.2 Rezolvă probleme cu două sau mai
multe operaţii

întrebările,
operaţiile şi
răspunsul
corecte

3 întrebări şi 3
operaţii corecte

2 întrebări şi 2
operaţii
corecte

2.2 Identifică figurile/corpurile geometrice 7-8 fig./corpuri 5-6 fig./corpuri 3-4 fig./corpuri

3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral şi corect 8–9 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 4 – 7 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor BINE

Rezolvă integral şi corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor SUFICIENT



29

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Test de evaluare inițală

Autor: Belu Cristina Izabela

Școala Gimnaziala ,,Constantin Brancusi", Medgidia

A.Citeşte textul cu atenție:

Tudorel era un ciobănaș de vreo zece anişori, prin isteţimea lui scăpase în mai multe
rânduri vacile şi oile satului din ghearele unor lupi. Nu ştia nici de frică, nici de înșelăciune.

- Sunt cioban, trebuie să-mi păzesc turma! Asta ştiu!… şi nu-l biruia nimeni.
Moşul din pădure, vrăjitorul cel bun, care vede şi răsplătește pe cei ce se poartă

voiniceşte l-a chemat la el în peşteră şi l-a poftit să-şi aleagă tot ce va dori din bogățiile adunate
acolo.

Tudorel se hotărî să ia doar un fluier.
- Să-mi trăiești, băiatul moşului! i-a răspuns vrăjitorul cel bun. N-ai vrut nici straie

scumpe, nici bani de aur, dar ai ales o comoară nepreţuită. Fluierul acesta, pe care l-a făurit un
meşter din vechime, nu numai că-ţi va ţine de urât, dar prin el vei putea îmblânzi fiarele.
Păstrează-l sănătos, dragul meu, şi s-auzim de bine!

A doua zi, plecând cu oile, Tudorel se aşeză pe un dâmb şi începu să-i zică din fluier.
Mare îi fu bucuria când văzu că mioarele se opresc din pășunat şi încep să joace.

(Victor Eftimiu, Fluierul fermecat)

1.Completează spaţiile punctate, conform cerinţei, cu informaţii din text:

a) Titlul textului este: .

b) Autorul textului este:

c) Personajele care iau parte la acţiune sunt:

d.) Textul dat este un text: *nonliterar; *narativ; * în versuri.

2.Formulează întrebările corespunzătoare:

Î

R. Ciobănașul Tudorel era isteț, curajos și onest.

Î

R. Tudorel se hotărî să ia doar un fluier.

3. Formulează răspunsurile corespunzătoare:

Î. Cine era moșul din pădure!

R.

Î. Care erau puterile magice ale fluierului?

R
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4. Scrie:

a)cuvinte cu sens asemănător pentru: b) cuvinte cu sens opus pentru:

straie - ; adunate- ;

frică - ; frică - ;

c.) două enunţuri, în care cuvântul poartă să aibă înţeles diferit:

5.Selectează, din textul dat:

a) trei substantive comune la genul feminin:

...........................................; ............................................. ;

b) două adjective: .....................................;............................................... ;

c) trei verbe la persoana I, numărul singular:

...............................; ..................................; ;

d) trei verbe la persoana a III-a, numărul singular: ;

e) un substantiv propriu: ;

f) un pronume personal: .

6. Încercuiește forma corectă a cuvintelor:

Bunica sa /s-a nu sa/s-a dus la piață. Nea/ne-a Ion nea /ne-a arătat o ciocârlie.

Cumperi mere sau /s-au pere? Ei au mers la /l-a teatru.

Tata ia /i-a dat lui Adi o jucărie. Radu este neam /ne-am cu tata.

În mai /m-ai înfloreşte bujorul. Sunt cel m-ai/ mai bun la lectură!

Părinții să-i/săi au zâmbit. Tu nai/n-ai venit la activitate.

Avea coada roşcată şi cravata ca de ne-a/nea. Cine va/v-a trimis în parc?

7. Scrie 4-5 enunțuri despre o carte pe care ai citit-o în vacanță.

1. Competente specifice
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare
familiare
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante
ale acestuia
3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în
redactarea de texte
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
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2. Descriptori de performantă

3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 6-8 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 2– 4 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE

Rezolvă integral si corect 1 item; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT

Com-
pe-

tenta
Itemul

Calificativul

Foarte bine Bine Suficient Insuficient

3.1
3.4

I1 Identifică informatiile dintr-un
text citit la prima vedere

- precizează titlul,
autorul, personajele și
tipul textului

- precizează 2-3 informații - precizează o informație -

4.1
4.2

I2 Scrie întrebări/răspunsuri pe
baza textului citit

- scrie cele 2 întrebări și
răspunsul potrivit - scrie 2 din cele trei

- scrie osingură
întrebare sau un singur
răspuns

-

1.2
3.1

I3 Scrie sinonime/ antonime/
familia de cuvinte - scrie 10-12 cuvinte - scrie 7-9 cuvinte - scrie 3-6 cuvinte - scrie 1-2 cuvinte

1.2
3.1 I4 Scrie propoziția corect - scrie propoziția cu alt

sens al cuvântului
- scrie propoziție cu același
sens - scrie propoziția greșit -

1.2
3.5 I5 Identifică părțile de vorbire 13-17 de alegeri

corecte 8 - 12 de alegeri corecte 3- 7 alegeri corecte 1-2 alegeri
corecte

4.1 I6 Completează corect textul cu
semnele de punctuație potrivite

6 semne de
punctuație 4-5 2-3 -

4.1 I7 Alege forma corectă a
cuvintelor 10 alegeri corecte 7-9 2-6 1-3…..
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ÎN LUMEA POVEȘTILOR

Autor: Călugăru Bernandeta

Școala Gimnazială Pârcovaci

I.ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE DOMENII EXPERENȚIALE:

1.DLC:-„Fata babei și fata moșneagului(povestirea educatoarei).
Obiective de referință:
-să participe la activitățile de grup,atât în calitate de vorbitor,cât și în calitate de auditor;
-să asculte cu atenție textul,să rețină ideile lui principale,să demonstreze că l-a înțeles;
-să recepteze textul care este povestit,înțelegând,în mod intuitiv,caracteristicile expresive și estetice ale
acestuia.

2.DEC:-Câtecul „Zăpăcești poveștile!”(memorare)
-„Dacă vesel se trăiește”(repetere)
Obiective de referință:
-să intoneze corect,expresiv și omogen cântece,în grupuri mici sau individual,respectând poziția
corectă,tonul,semnalul de început,dicția și respirația;
-să arate că și-au însușit conținutul cântecelor,precum și semnificația lor prin felul în care le
interpretează(expresiv,executând mișcările cerute de text).
II.ACTIVITĂȚI PE ARII DE STIMULARE/SECTOARE/ZONE:

(-jocuri și activități didactice alese)
Comportamente urmărite

Bibliotecă:

-să „citească”imaginile cu scene din povestea Fata babei și fata moșneagului în ordinea cronologică
a desfășurării evenimentelor;
-să caracterizeze personajele;
-să „scrie”semnegrafice pe fota din costumul fetei moșului,pe ladă etc.
Artă:

-să coloreze siluetele personajelor din poveste;
-să decupeze și să aplice bețișoare pentru a putea fi mânuite;
-să picteze elemente de decor;
-să interpreteze cântecul„Zăpăcești poveștile!”
Construcții din piese geometrice sau din cuburi:

-să construiască elementele întâlnite în povești și drumul fetei moșului,folosindu-se și de jucăriile
de la centrul de stimulare Joc de rol.
Știință:

-să stabilească numărul personajelor din poveste;
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-să precizeze faptele bune și pe cele rele prin folosirea semnului„+”(faptele bune) și a semnului „-
”(faptele rele).
-să distingă întâmplările care pot fi adevărate sau false;
-să precizeze mesajul transmis;
-să rezolve un puzzle cu o scenă din poveste.
Joc de rol:
-să mânuiască siluietele personajelor și să interpreteze diverse roluri.

SCENARIUL ZILEI:

După sosirea copiilor în grădiniță,în sala de grupă și-a făcut apariția o păpușă îmbrăcată în costum
popular,mânuită de educatoare.Păpușa plângea și le-a povestit copiilor că s-a rătăcit și că mai știe doar că
locul ei era într-o poveste scrisă de Ion Creangă,unde ar vrea să ajungă din nou,numai că a uitat cu totul
drumul,așa că îi roagă pe copii să o ajute.Preșcolarii au spus că doresc să o ajute,iar pentru a reuși,apelează
la educatoare pentru a afla din ce poveste vine fata.
Educatoarea le-a spus că o recunoaște după îmbrăcăminte și după trăsăturile feței:
„Ea vine din povestea Fata babei și fata moșneagului,pe care o veți asculta acum.”
Deoarece atenția copiilor a fost captată și s-a reușit stârnirea motivației lor pentru participarea la
activitate,educatoarea povestește în continuare conținutul basmului Fata babei și fata moșneagului de Ion
Creangă,având grijă să-i atragă pe toți copii în jurul ei prin mimică,gestică și modulația vocii.De
asemenea,cadrul didactic prezintă pe rând imaginile cu scene din poveste și le lasă la dispoziția copiilor
care doresc să rămână la aria de stimulare Bibliotecă,după care urmărește capacitatea copiilor de a relata
cele întâmplate prin„citirea”imaginilor,insistând ca ei să se exprime corect și să folosească în discursul lor și
anumite cuvinte și expresii utilizate de autor.
Tot la acest sector,li se cere preșcolarilor să caracterizeze personajele,să scrie semne grafice pe fota din
costumul fetei moșneagului,pe ladă,pe șiragul de mărgele(salba cățelușei)sau pe alte elemente întâlnite în
poveste.
Apoi educatoarea merge pe rând la fiecare sector și le prezintă copiilor materialele și sarcinile de lucru.
La Știință, copiii vor avea de stabilit numărul personajelor din poveste,precum și de precizat faptele
bune(prin manipularea jetoanelor cu semnul„+”) și pe cele rele(prin manipularea jetoanelor cu semnul„-”).
Educatoarea urmărește permanent felul în care seexprimă copiii,cerâdu—le să prezinte pe scurt
evenimentele.De asemenea,s-a stabilit,prin discuțiile purtate,care sunt întâmplările adevărate și care sunt
cele false.Alți copii trebuie să realizeze un puzzle cu o scenă din poveste.
La Sectorul Artă,cadrul didactic pregătește materialele necesare pentru confecționarea siluietelor unor

personaje și pentru pregătirea elementelor de decorcare urmează să fie folosite la Jocul de rol,pentru
realizarea unei dramatizări a textului.
În timp ce copiii lucrează,educatoarea anunță că știe un cântec despre povești în care însă evenimentele

au fost puțin încurcate.Ea interpretează cântecul,apoi le cere preșcolarilor să-l reproducă.Se învață pe
fragmente,se pune accent pe strofa în care se prezintă aspecte din povestea Fata babei și fata moșneagului.
Astfel s-a încheiat activitatea zilei,iar copiii și-au exprimat bucuria că au reușit să o ajute pe fată să se

întoarcă în povestea ei.Apoi,toți preșcolarii se așează în cerc și repetă jocul muzical
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„Dacă vesel se trăiește.”Se continuă raportarea activității de la sectoare,care se încheie cu prezentarea
dramatizării realizate de cei de la sectorul Joc de rol,care folosesc siluietele lucrate de colegii lor de la aria
de stimulare Artă.Păpușa le mulțumeștetuturor și își exprimă fericirea căa aflat,cu ajutorul lor,drumul
înapoi spre lumea ei.

MOMENTELE PROIECTĂRII DIDACTICE-au fost respectate în totalitate:

1.Captarea atenției:prin apariția păpușii care o reprezenta pe Fata moșneagului și care își exprimă dorința
de a fi ajutată să se întoarcă acasă.
2.Enunțarea obiectivelor s-a realizat prin recunoaștereade către copii a personajului și a poveștii din care
acesta „venise.”
3.Reactualizarea cunoștințelor dobândite anterior a fost asigurată de realizarea Inventarului de probleme.
4.Conducerea învățării a fost realizată în manieră integrată,urmărindu-se atingerea obiectivelor celor două
activități.
5.Feedbackul a fost obținut atât prin raportarea de către copii a activităților desfășurate,cât și prin
prezentarea dramatizării în timpul căreia au fost folosite siluietele lucrate la aria de stimulare Artă.De
asemenea,prin manifestarea bucuriei copiilor de a fi reușit să o conducă pe fata moșneagului înapoi în
lumea ei.
6.Încheierea activității a constat în aprecierile făcute de educatoare în legătură cu rezultatele copiilor.
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Test sumativ

-narativul literar, vocabular-

–clasa a VI-a–

Autor: BEȘTOIUMAGDALENA-FLORENTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FEDERICO GARCIA LORCA

Colegul meu cel mai bun și mai prieten, Mititean C. Ionel, zis și Viși,
fiindcă-i plac vișinele, are bunici la țară, de-adevăratelea. Așa că, ce s-au
gândit și s-au sfătuit mamele noastre?

Ce-ar fi să ne expedieze frumușel pe noi, de Anul Nou, tocmai în nordul
Moldovei, și anume în satul Corni, strada Principală, numărul 72?(...)

Nici eu nu prea știam ce vreau. Pe de o parte, tare aș fi vrut să merg și să
pun mâna pe-o vacă. Pe de altă parte, îmi dădeam seama că sunt cam neștiutor
și-mi era teamă să nu mă fac de râs, odată ajuns acolo să încep să confund, să-
ncurc, să nu-nțeleg cine știe ce și să fiu caraghios...

Satul în care ne duceam noi nu era departe de Humuleștii lui Creangă.
Așa că săptămâna dinaintea plecării mi-am petrecut-o învățând temeinic, pe
dinafară ,,Glosarul ˂˂ Amintirilor din copilărie˃˃”. Adică toate cuvintele
rare sau specifice graiului moldovenesc, explicate pe înțelesul oricui!(...)

Totuși simțeam că a venit momentul să mă remarc în ochii familiei. Cu si-
gu-ran-ță.

-Pot să iau și eu ceva de pe ,,prichici”? am întrebat eu, știind că asta-i
polița de deasupra vetrei de la sobă. Verișoara lui Viși nu părea că știe prea
bine despre ce-i vorba. Și, de altminteri, casa avea sobe de *teracotă, noi-nouțe,
cărămizii, iar la bucătărie, un aragaz alb, strălucitor, cu patru ochiuri, ca și al
nostru, de la București!(...) Mi s-au făcut frecții, am băut lapte fierbinte și am
tăcut chitic, lăsându-mă în voia lor, să mă doftoricească așa cum vor. Numai să
vorbească moldovenește.

(Cleopatra Lorințiu – Iarnă cu *alivenci)

*teracotă, teracote s.f.- produs ceramic( obținut din argilă prin ardere în
cuptoare la o temperatură joasă și prin smălțuire) din care se fac plăci pentru
sobe, obiecte ornamentale, etc;

*alivancă, alivenci s.f.-turtă făcută din mălai amestecat cu lapte bătut și
cu brânză și coaptă în cuptor cu unt sau cu smântână.
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Subiectul I 50 de
puncte

1. (6p) Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiește litera A, dacă
apreciezi afirmația ca fiind adevărată. Încercuiește litera F, dacă o
consideri falsă:

A/F Naratorul textului este obiectiv.
A/F Bunicii lui Viși locuiesc în Humulești.
A/F Satul în care se duceau copiii era departe de Humuleștii

2. (6p) Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
În structura … casa avea sobe de *teracotă, noi-nouțe,

cărămizii, iar la bucătărie, un aragaz alb, strălucitor, cu patru
ochiuri, ca și al nostru, de la București!(...) … există:

a) descrierea interiorului casei din sudul Moldovei;
b) descrierea interiorului casei din Corni;
c) descrierea interiorului casei de vacanță din București.
Copiii sunt trimiși în Moldova:

a) la sugestia mamelor;
b) la dorința bunicilor;
c) din dorința copiilor de a petrece Anul Nou împreună.

În fragmentul de text dat, modul de expunere predominant este:
a) descrierea;
b) dialogul;
c) monologul liric;
d) narațiunea.

3. (6p) Extrageți expresia care are drept antonim cuvântul nu realizasem și
precizați numărul de părți de propoziții din fragmentul dat, identificând-o pe
cea dezvoltată:

...îmi dădeam seama că sunt cam neștiutor și-mi era teamă…
................…………………………………...………… …

4. (6p) Precizează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate din secvența de
text dată.... toate cuvintele rare sau specifice graiului
moldovenesc,...Precizează ce părți de vorbire sunt acestea .

rare:
graiului:
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5. (6p) Identifică un cuvânt ce poate avea un omonim în secvența următoare
Colegul meu cel mai bun și mai prieten …Alcătuiește două propoziții în care
acesta să aibă alte două sensuri.

6. (10p) Scrie în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre litera corespunzătoare
sinonimului:

1…. și anume în satul Corni, …
2…. cuvintele rare sau
specifice …
3…. polița de deasupra …
4…. sunt cam neștiutor …

A dependință;
B neexperimentat;
C ori;
D raftul.

7. (10p) Transformă enunțul citat, folosindu-te de un sinonim, un antonim și
un omofon pentru cuvintele de mai jos. Cuvintele cărora le vei atribui alte
clase semantice vor fi alese de tine:

… Pot să iau și eu ceva de pe ,,prichici”? am întrebat eu …

Subiectul al II-lea 30 de
puncte

Redactează un text de 8-10 rânduri care să continui acțiunea din
fragmentul citat, incluzând un punct culminant și un deznodământ. Nu uita că tu
ești naratorul!

În redactarea textului, vei avea în vedere:
să folosești sinonimul lui satul, antonimul neștiutor și omonimul
cuvântului noi;
să folosești tehnica narativă a înlănțuirii și să subliniezi diferit
secvențele ce constituie punctul culminant și deznodământul;
să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
să respecți precizarea privind numărul de rânduri.

Notă: Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte, după cum
urmează: unitatea compoziției - 1p; coerența textului – 1p; registrul de
comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului - 2p; ortografie -2p (0-1
greșeli -2p; 2-3 greșeli -1p); punctuație - 2p (0-1 greșeli -2p; 2-3 greșeli - 1p)
lizibilitatea – 1p; așezare corectă în pagină -1p.
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Compețente generale:
1. Participarea la elaborarea unor conținuturi prin receptarea şi înțelegerea
conținutului scris.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4.Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale
și scrise

Competenţe specifice:
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de
comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte
narative, monologate sau dialogate;
1.2. Prezentarea scrisă, pe baza cerințelor scrise, exprimând opinii, emoţii şi
sentimente prin participarea la scrierea unui text narativ, o continuare a textului-
suport;
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare,
continue, discontinue și multimodale − solicitarea unor informaţii c2.2.
Identificarea temei și a modurilor de expunere;
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor
texte diverse;
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata e 4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor
lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenţiei comunicativexperiențe trăite sau imaginate

Obiective operaționale și descriptori de performanță:

1. Să citească atent textul, identificând cel puțin două afirmații corecte din 3 posibile.
2. Să recunoască minim două trăsături din cele 3 existente, ce vizează
recunoașterea modurilor de expunere din fragment, identificând detalii
legate de locul și timpul acțiunii, de conținut.

3. Să identifice expresia verbală antonimică, numărul de propoziții din frază
și propoziția dezvoltată.Obiectivul va fi realizat dacă va identifica
expresia antonimică și va preciza numărul de propoziții, performând cu
numirea propoziției dezvoltate
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4. Să numească sinonimele, antonimele și părțile de vorbire ce corespund
cuvintelor date, nivelul minim vizând numirea corectă a claselor
semantice și a uneia dintre părțile de vorbire cerute.

5. Să recunoască omonimul și să alcătuiască două propoziții cu sensurile sale,
nivelul minim impus fiind a-l identifica și introducerea unui alt sens al său
într-una din cele două propoziții cerute.

6. Să potrivească sinonimele cuvintelor selectate din text, minimul impus
fiind de 3 din cele patru sinonime posibile.

7. Să transforme coerent o secvență de text, folosindu-se de sinonime,
antonime și omonime, minimul cerut fiind utilizarea corectă a două clase
semantice din cele trei precizate.

8. Să redacteze textul, incluzând momentele subiectului impuse și cele trei
clase lexicale, folosind înlănțuirea drept tehnică narativă, nivelul minim
fiind atins dacă respectă un moment al subiectului, folosind corect
sinonimul, antonimul și omonimul cuvintelor date.
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FORME ŞI FUNCŢII ALE EVALUĂRII DIDACTICE.

SCALA DE EVALUARE

Autor: BEȘU ANA-MARIA

LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA” PIATRA NEAMȚ

Evaluarea reprezintă un element esenţial în cadrul triadei ,, învăţare- predare-
evaluare” ce compune procesul de învăţământ. Esenţa evaluării este cunoaşterea
efectelor activităţilor desfăşurate, pentru ca pe baza informaţiilor obţinute, această
activitate didactică să poată fi ameliorată în timp.

Aşadar, evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare şi interpretare
a datelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei
judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării şi adoptării unei decizii educaţionale,
fundamentată pe concluziile desprinse din interpretarea şi aprecierea rezultatelor.

În practica evaluării, diferitele determinări şi funcţii ale evaluării îşi găsesc
expresia concret- aplicativă în ceea ce se numeşte tipul sau forma de evaluare.
Stabilirea şi alegerea formei sau formelor de evaluare sunt direct dependente de
obiectivele şi de obiectul acesteia. Clasificarea tipurilor de evaluare are la bază mai
multe criterii: cantitatea şi calitatea informaţiei, axa temporală şi sistemul de referinţă.
Din combinarea acestor criterii rezultă cele trei tipuri de evaluare: evaluarea iniţială,
evaluarea formativă şi evaluarea sumativă.

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire, este
necesară şi asigură o pregătire optimă a unui nou program de instruire. Această formă
de evaluare este necesară pentru:

� cunoaşterea nivelului de învăţare prealabilă realizată, a nivelului
comportamentului cognitiv iniţial,

� determinarea liniei de pornire la început de program de instruire ( an
şcolar, intrarea în clasa I, ciclu gimnazial etc. ),

� stabilirea existenţei pregătirii necesare în vederea creării de premise
favorabile unei noi învăţări,

� refacerea şi remedierea unei stări de fapt, pentru a omogenizaoarecum
fondul de cunoştinţe şi abilităţi necesare unui nou program de instruire.
Ea se realizează prin examinări scrise şi orale, realizând un diagnostic al pregătirii
elevilor şi îndeplinind o funcţie predictivă privind indicaţii referitoare la condiţiile în
care elevii vor putea asimila noile conţinuturi.

Evaluarea iniţială este de o importanţă decisivă pentru eficienţa întregului proces
de învăţământ întrucât oferă o sursă utilă de informaţii pentru definirea obiectivelor
procesului de învăţământ ce se proiectează, asigurând continuitatea pregătirii.

Evaluarea formativă se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic şi
are ca finalitate remedierea erorilor săvârşite de elevi. Conceptul acesta are câteva
caracteristici care se impun:

� se bazează pe obiectivele învăţării şi semnifică faptul că evaluarea face parte din
procesul educativ normal,

� ,, nereuşitele″ elevului sunt considerate ca momente ale rezolvării unei probleme
şi nu ca slăbiciuni ale acestuia,

� intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare,
� informează asupra gradului de stăpânire a obiectivelor,
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� este internă procesului de învăţare şi asigură o reglare a proceselor de formare a
elevului etc.
Evaluarea formatoare este privită ca o formă perfectă a evaluarii formative, iar funcţia
dominantă a acesteia este de a însoţi şi de a ajuta învăţarea. Deplasarea terminologică de
la ,, formativă” la ,, formatoare″ are la bază intenţia de a centra demersul pedagogic ,, pe
reglarea asigurată prin elevul însuşi”, iar ideea centrală porneşte de la înţelegerea
reprezentării de către elev a scopurilor de atins, de convingerea că elevul însuşi este
capabil să- şi regleze activitatea de învăţare.

Evaluarea sumativă sau ,,certificativă″ este în corelaţie cu evaluarea
formativă şi se realizează la sfârşitul perioadei de instruire, echivalând cu ,,calculul final
al succesului”. Unii autori o consideră o evaluare sintetică ce se aplică în momentele de
încheiere a etapelor. Ea se deosebeşte de celelalte două forme de evaluare prin
periodicitate ( fiind mai puţin frecventă ) şi prin nivel de generalizare ( se referă la
cicluri sau unităţi de sine stătătoare, cu obiective proprii ). Specialiştii apreciază că
transparenţa este elementul esenţial în ameliorarea consecinţelor evaluării sumative, iar
ca urmare, aceasta nu mai poate şi nu mai trebuie privită ca un moment punctual,
determinat de timp şi de spaţiu. Acestă acţiune devine un proces care se construieşte pe
firul evenimentelor şi interacţiunilor din clasă.

Dintr- o perspectivă modernă, evaluarea sumativă este determinată de contexte
specifice construite de elevi şi profesori împreună ( deci elevii ştiu la ce să se aştepte ),
şi definită în funcţie de criteriile de corectare stabilite împreună. Ca urmare, se impun
câteva caracteristici:

� este o evaluare de bilanţ şi furnizează informaţii ca atare,
� evidenţiază efectul terminal,
� se încheie cu atribuirea unei note ⁄ calificativ,
� intervine prea târziu pentru a mai putea influenţa cu ceva ameliorarea

rezultatelor şi refacerea procesului deja parcurs, dar oferă învăţăminte pentru viitor.
Funcţiile evaluării vizează efectele acesteia în plan individual şi social, determinând,
în consecinţă, strategiile şi opţiunile strategice evaluative. Aceste funcţii pot fi
clasificate în mai multe categorii, luând în considerare diverse criterii psihopedagogice,
sociologice şi docimologice:

� funcţii sociale şi funcţii pedagogice,
� funcţii diagnostice şi funcţii prognostice,
� funcţii de certificare şi fincţii de selecţie,
� funcţii generale şi funcţii specifice.

Din perspectina reglării şi ameliorării procesului instructiv- educativ pe parcursul unui
program de instruire, o importanţă deosebită prezintă funcţiile generale şi cele specifice
ale evaluării. Funcţiile generale ale evaluării sunt:

- funcţia constatativă a fenomenului evaluat, care pune în evidenţă ,, Ce este şi
cum este fenomenul evaluat? ”

- funcţia diagnostică pune în evidenţă ce se află la originea situaţiei existente,
- funcţia predictivă se concretizează în deciziile de ameliorarea şi în predicţia

evoluţiei activităţii evaluate.
Aceste funcţii sunt complementarea şi se presupun reciproc, referindu- se atât la
profesori, cât şi la elevi. Sintetic, din perspectiva profesorului, evaluarea este necesară
pentru că permite culegerea de informaţii, sugerarea de căi de perfecţionare a stilului
didactic şi identifică dificultăţile elevilor. Din perspectiva elevului, evaluarea orientează
şi dirĳează învăţarea, formează motivaţia faţă de învăţare, e un mĳloc eficace de
asigurare a succesului etc. Ca urmare, am putea concluziona că evaluarea îndeplineşte
următoarele funcţii:
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- funcţia de predicţie,
- funcţia de selectare ⁄ de competiţie ( clasificarea elevilor ),
- funcţia de feed- back ( de reglaj şi autoreglaj a activităţii didactice ),
- funcţia social- economică ( evidenţiază eficienţa ),
- funcţia educativă ( conştientizează, motivează, stimulează interesul pentru

studiu),
- funcţia socială ( informează familia şi colectivul asupra rezultatelor obţinute).

Aprecierea şcolară, ca atribuire a unei judecăţi de valoare, se face în diverse moduri şi
are un rol dinamizator, călăuzitor în activitatea şcolară. Elevul are nevoie de informaţii
cu valoare de feed- back cu privire la prestaţia sa. De aceea, pentru a evita stilul ,,surd”
în corectare şi a-l înlocui cu cel explicativ, ar fi de dorit să luăm în considerare câteva
ceriţe privind actul evaluativ în clasă:

1. să disociem ceea ce se măsoară de ceea ce se apreciază,
2. să explicităm, să stabilizăm şi să reducem criteriile,
3. să ne asumăm subiectivitatea în notare,
4. să orientăm activitatea elevului care învaţă.

Pentru ca rezultatele evaluării să aibă o anumită semnificaţie pentru elev, instrumentele
de evaluare trebuie să aibă anumite calităţi:

o validitate → calitatea de a măsura exact ceea ce este destinat să măsoare,
o fidelitatea → calitatea de a da rezultate constante în cursul aplicării succesive,
o obiectivitatea → gradul de concordanţă între aprecierile făcute de evaluatori

independenţi,
o aplicabilitatea → calitatea de a fi administrată şi interpretată cu uşurinţă.

Fidelitatea unei evaluări se manifestă prin aceea că oricare ar fi numărul evaluatorilor
se ajunge la acelaşi rezultat. Aceasta reprezintă calitatea de a oferi rezultate similare în
condiţii identice de administrare şi ne conduce la ideea posibilităţiide generalizare a
instrumentului respectiv. Dacă populaţia supusă anlizei este standard, iar condiţiile
aplicării sunt tipice, fidelitatea apropie testarea de condiţiile de standardizare. Totuşi, în
privinţa fidelităţii, părerile specialiştilor diferă. Mereu se va manifesta variabilitatea
intraindividuală şi interindividuală. Dacă, însă, ceea ce se aşteaptă de la elev a fost
explicitat, notele diferiţilor corectori por fi destul de apropiate.

Obiectivitatea reprezintă gradul de concordanţă între aprecierile făcute de mai
mulţi evaluatori. Cea mai mare obiectivitate o prezintă testele standard. Formulările lor
trebuie să fie cât mai accesibile evaluaţilor, iar itemii pot măsura individual sau pe
grupe realizarea fiecărui obiectiv educaţional evaluat. Astfel, fiecare tip de item abordat,
pentru a nu afecta caltiatea de ansamblu a testului, trebuie să respecte condiţii şi criterii
specifice de abordare şi să fie integraţi în funcţie de gradul lor de dificultate.

Validitatea vizează corespondenţa între ceea ce trebuie evaluat şi ceea ce s- a
evaluat efectiv, adică evaluează ceea ce trebuie, nimic în plus, nimic în minus, nimic
altceva. Nu este întotdeauna posibil să se atingă validitatea perfectă, dar este posibil să
fie ameliorată. O evaluare este întotdeauna relativă pentru că ea se raportează fie la o
normă, fie la obiective. Când aceste referinţe variază, rezultatul evaluării este modificat.
Tipurile particulare de validitate sunt: de construct, de conţinut, concurentă, predictivă
şi de faţadă. Există anumiţi factori ce pot afecta validitatea: claritatea instrucţiunilor,
nivelul de dificultate al testelor, lungimea lor, poziţionarea alternativelor de răspuns
corect, procesul de predare- învăţare, factori individuali şi de grup etc.
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EVALUARE INIŢIALĂ

-Matematică și explorarea mediului-

Autor: Bîra Ilinca
Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Tecuci

Irina, Amalia și Roberta au ajutat-o pe mama lor să pregătească dulceață și compoturi
pentru iarnă. Au cules fructe din livadă şi au notat numãrul fructelor culese în tabelul următor:

MERE PERE GUTUI
IRINA 27 18 36

AMALIA 42 27 15
ROBERTA 17 59 9

I. Scrie vecinii numerelor care reprezintă fructele culese de Amalia:
MERE PERE GUTUI

II.Descompune într-o sumă de zeci și unități numerele care reprezintă fructele culese de
Irina:

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

III.Compară numărul de fructe cules de Amalia cu numărul de fructe cules de Roberta
(fiecare categorie de fructe) folosind unul din semnele <, =, >:

mere………………………… pere……………………………. gutui………………………..

IV.Ordonează crescător numerele impare care reprezintă fructele culese de cele trei fete:

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

V. Află:
a) Care este suma dintre merele culese de Amalia şi merele culese de Roberta?

b) Care este diferența dintre perele culese de Irina şi perele culese de Amalia?
………………………………………………..

c) Cu cât este mai mare numãrul gutuilor culese de Irina decât numãrul gutuilor culese de
Roberta?

d)Câte pere trebuia să mai culeagă Irina ca să aibă un număr egal cu numărul merelor culese de
ea?

……………………………………………….
e) Câte fructe a cules Roberta?

f)Câte fructe ar fi mai trebuit să culeagă Roberta pentru a avea în total 90 de fructe?
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………………………………………………………..
VI. În timp ce culegeau fructele, cele trei surori au jucat „Adevãrat sau Fals”. Scrie şi tu, în
casete, A, dacã enunţul este adevãrat şi F, dacã acesta este fals.

Pentru a creşte, plantele au nevoie de apã, lumină şi cãldurã.

Fructele reprezintã o sursã de energie.

Un obiect care vibrează nu produce sunete.

Forța apei și a vântului generează curent electric.

Panourile solare folosesc energia furnizată de apă.

Inima este organul intern care trimite în întregul organism sângele cu substanțe hrănitoare și

oxigen.

VII. Alege rãspunsul corect:

1. Dacă fetele au cules fructe de la ora 9:00 până la ora 11:30, înseamnă că au lucrat:
a) 3 ore b) 2 ore c) 2 ore și 30 de minute
2. Fructele culese au fost depozitate în cutii asemănătoare celor date. Cu ce
corp geometric se aseamănă?
a)cub b)cuboid c)cilindru
3.Cele trei surori au cules fructele într-o zi de miercuri, iar mama le-a spus că va face compot și
dulceață din ele peste 3 zile. În ce zi va face mama compot și dulceață?
a) sâmbătă b)vineri c) joi
4. Ce figură geometrică poți folosi pentru a desena un măr?
a)pătrat b)triunghi c)cerc
5. Ca să măsoare apa pe care o pune mama în borcanele cu compot, fetele au nevoie de:
a) b) c)

6.Mama are în livadă 23 de gutui, peri cu 17 mai puțini, iar meri câți peri și gutui la un loc.
Câți meri are mama în livadă?

a)63 meri pentru că:1)23 + 17= 40 (peri) b)29 meri pentru că: 1)23 – 17=6 (peri)
2)23 + 40= 63 (meri) 2) 23 + 6=29(meri)

c) 40 meri pentru că: 1) 23 + 17 =40 (meri)
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EVALUARE INIŢIALĂ
-matematică și explorarea mediului-

CLASA a II-a

Obiective propuse:
� să găsească vecinii unor numere naturale selectate dintr-un tabel dat;
� să descompună într-o sumă de zeci și unități numere naturale selectate dintr-un tabel dat;
� să compare numere naturale selectate dintr-un tabel dat;
� să ordoneze crescător numere naturale selectate dintr-un tabel dat;
� să utilizeze corect terminologia matematică învăţată;
� să efectueze operaţii de adunare şi scădere;
� să stabilească valoarea de adevăr a unor enunțuri referitoare la mediul apropiat;
� să identifice, pe baza achizițiilor dobândite în clasa I și a experienței de viață, varianta
corectă pentru fiecare cerinţă dată;

Descriptori de performanţă:

Item Foarte bine Bine Suficient

I1 Selectează corect numerele
din tabel și scrie corect
vecinii numerelor atât
pentru mere, cât și pentru
pere și gutui

Selectează corect
numerele din tabel și scrie
corect vecinii numerelor
pentru două din situațiile
date

Selectează corect numerele
din tabel și scrie corect
vecinii numerelor pentru
cel puțin una din situațiile
date

I2 Selectează corect numerele
din tabel și descompune
corect numerele în toate
cele 3 situații date

Selectează corect
numerele și descompune
corect numerele în două
din cele 3 situații date

Selectează corect numerele
din tabel și descompune
corect nr. în cel puțin una
din situațiile date

I3 Selectează corect numerele
din tabel și compară corect
numerele în cele 3 cazuri
date utilizând semnele <, >,
=

Selectează corect
numerele din tabel și
compară corect nr. în două
din cele 3 cazuri date
utilizând semnele <, >, =

Selectează corect numerele
din tabel și compară corect
nr. în cel puțin 1 din cele 3
cazuri date utilizând
semnele <, >, =

I4 Selectează corect cele 6
nr.din tabel și le ordonează
crescător

Selectează corect cel puțin
4 nr.din tabel și le
ordonează crescător

Selectează corect cel puțin 2
nr.din tabel și le ordonează
crescător

I5 Selectează corect numerele
din tabel și realizează cele
6 calcule cerute de
situațiile problemă

Selectează corect
numerele și realizează cel
puțin 4 calcule cerute de
situațiile problemă

Selectează corect numerele
din tabel și realizează cel
puțin 1-2 calcule cerute de
situațiile problemă

I6 Stabilește valoarea de Stabilește valoarea de Stabilește valoarea de
adevăr pentru 6 enunțuri adevăr pentru 3-5 enunțuri adevăr pentru 1-2 enunțuri

I7 Precizează varianta corectă
de răspuns pentru cele 6
situații date

Precizează varianta
corectă de răspuns pentru
3-5 situații date

Precizează varianta corectă
de răspuns pentru 1-2
situații date
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Metode de fixare, consolidare şi evaluare.

Exemple de bune practici

Autor: Bocșa Aurelia-Georgeta,

Școala Gimnazială ,,Dr. Petru Șpan” Lupșa

Ciorchinele

Definiţie. Ciorchinele este o metodă, utilizată individual sau în grup, care exersează
gândirea liberă a copiilor asupra unei teme şi facilitează realizarea unor conexiuni între idei
deschizând căile de acces şi actualizând cunoştinţele anterioare. Metoda contribuie la
organizarea reprezentărilor şi exersează capacitatea copiilor de a înţelege un anumit conţinut.

Etape:
1. Scrierea unui cuvânt/ a unei propoziţii – nucleu;
2. Găsirea unor cuvinte/ sintagme în legătură cu termenul pus în discuţie (noţiuni

generale);
3. Trasarea unor linii de la cuvânt/ propoziţie – nucleu către cuvintele/ sintagmele noi;
4. Completarea schemei până la expirarea timpului.

Metoda ciorchinelui dă rezultate deosebite în folosirea muncii pe echipe. Am folosit
metoda ciorchinelui în secvenţe de recapitulare a noţiunilor teoretice matematice. Prin
întrebări am dirĳat gândirea elevilor, am notat şi schematizat cunoştinţele teoretice.

Exemplu:
Tema: Operaţiile de adunare şi scădere – recapitulare
Etape:

1. Învăţătorul scrie o expresie – nucleu: „Operaţii matematice.”
2. Solicită elevilor să găsească cuvinte în legătură cu termenul pus în discuţie. De

exemplu: adunare, scădere;
3. Învăţătorul trasează linii de la expresia – nucleu către cuvintele care s-au găsit;
4. Se completează schema mai departe cu alte cuvinte până la expirarea timpului.

Cuvintele completate sunt: termeni, descăzut, scăzător, sumă, diferenţă. La sfârşit
schema poate arăta astfel:
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Avantajele metodei:
� Dezvoltă la elevi :

- capacităţile cognitive (identificarea, definirea, clasificarea, formularea,
construirea de idei)

- capacităţi de evaluare şi autoevaluare;
- abilităţi de muncă în echipă.

� Stimulează creativitatea şi facilitează concentrarea asupra unei probleme.
� Ajută la o structurare mai bună a informaţiei şi facilitează înţelegerea şi reţinerea sa.

Tehnica Lotus

Definiţie:
Este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii de

relaţii între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme.
Obiectiv:
Stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în activităţi individuale şi

de grup pe teme din domenii diferite.
Descrierea metodei:
Tehnica „ Floarea de lotus” porneşte de la o temă principală din care derivă 8 teme

secundare concretizate în opt idei ce vor deveni teme abordate în activitatea pe grupuri mici.
Etape:
Paşii parcurşi în demersul tehnicii sunt:

1. Construirea schemei/ diagramei tehnicii de lucru.
2. Plasarea temei principale în mĳlocul schemei grafice.
3. Clasa de elevi se gândeşte la conţinuturile/ ideile/ cunoştinţele legate de tema

principală. Acestea se trec în spaţiile desenate (cadrane) de la 1 la 8 înconjurând astfel
tema principală.

4. Abordarea celor opt teme principale pentru cadranele libere. Stabilirea – în grupuri
mici de noi legături/ relaţii/ conexiuni pentru aceste opt teme şi trecerea lor în
diagramă.

5. Prezentarea rezultatelor muncii în grup. Are loc analiza produselor activităţii,
aprecierea în mod evaluativ, sublinierea ideilor noi ce pot avea aplicaţii într-o etapă
viitoare.

diferenţă
(rest)
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Exemplu: Această metodă am folosit-o cu succes când a trebuit să formăm numere
prin operaţii diverse.

Tema: Adunarea şi scăderea numerelor de la 0 la 100- recapitulare.
Etape:

1. Construirea schemei de lucru
Învăţătoarea prezintă elevilor o planşă pe care este desenată o floare de lotus.

2. Plasarea temei principale în mĳlocul schemei grafice.
Învăţătoarea comunică elevilor tema propusă spre abordare: descoperirea cât mai

multor moduri de compunere a numărului 25 cu ajutorul operaţiilor învăţate. Trece în
mĳlocul florii numărul 25.

3. Clasa de elevi se gândeşte la cunoştinţele legate de tema principală.
Elevii propun moduri de compunere a numărului 25: prin adunare, prin scădere, prin

adunare repetată, prin scădere repetată, prin adunare cu trecere peste ordin, prin scădere cu
trecere peste ordin etc. Acestea se trec pe petalele florii de la 1 la 8 înconjurând astfel tema
principală.

4. Abordarea celor opt teme principale pentru cadranele libere.
Elevii grupaţi în 4 grupe prezintă cel puţin două moduri de compunere a numărului 25.

Observând şi aprobând variantele colegilor, copilul îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea.
5. Prezentarea rezultatelor muncii în grup.

Se prezintă în faţa clasei modurile de compunere găsite de către fiecare grup. Se
completează astfel petalele florii. Aceasta ar putea arăta la sfârşitul lecţiei astfel:

Avantajele metodei:
� Stimulează potenţialul creativ.
� Dezvoltă capacităţi şi abilităţi:

- cognitive;
- de relaţionare;
- de lider de grup;
- de autoevaluare şi autoapreciere.
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FIȘĂ DE EVALUARE LIMBA ȘI LITERATURAROMÂNĂ

CLASA A IX A

Autor: BUDUREAN CORINA

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA

Se dă fragmentul:

„La 1852, în ziua când s-a sfințit paraclisul spitalului din Târgul-Neamțului și s-a deschis
școala domnească de acolo, eu, împreună cu alți băieți, isonari ai bisericii, stam aproape de
Ghica-vodă, care era față la acea serbare, înconjurat de o mulțime de lume, și nu ne mai săturam
privindu-l. Și el, frumos la chip și blând cum era, văzându-ne pe mai toți de-a rândul, îmbrăcați cu
cămeșuice cusute cu bibiluri și albe cum e helgea, cu bondițe mândre, cu ițari de țigaie și încălțați
cu opincuțe, spălați curat și pieptănați, cu rușinea zugrăvită pe față și cu frica lui Dumnezeu în
inimă, aruncă o privire părintească spre noi și zise:

— Iată, copii, școala și sfânta biserică, izvoarele mângâierii și ale fericirii sufletești;
folosiți-vă de ele și vă luminați, și pe Domnul lăudați!

Aceste vorbe, rostite de gură domnească, au brăzdat adânc inima norodului adunat acolo, și
fără întârziere școala s-a umplut de băieți doriți de învățătură, între care eram și eu, cel mai bun de
hârjoană și slăvit de leneș; leneș fără pereche mă făcusem, căci mama, după câtă minte avea, nu se
îndura să mă mai trimită acum nici la o cofă de apă, numai să învăț carte și să mă fac popă, ca
părintele Isaia Duhu, profesorul nostru.

Bun mai era și părintele Duhu, când se afla în toane bune, Dumnezeu să-l ierte! Pus-a el
băieții în rânduială cum nu mai văzusem până atunci; cumpăra-ne el vara, din banii săi, cofe de
zmeură și fel de fel de puricale de ne da să mâncăm, și mai în toată sâmbăta ne încărca în o droagă
de-a Mănăstirii Neamțului și ne ducea la stăreție, să dăm examen dinaintea starețului Nionil, un
bătrân olog, care ne sfătuia cu duhul blândeții să ne ținem de ceaslov și psaltire; căci toate celelalte
învățături, zicea el, sunt numai niște ereticii, care mai mult amărăsc inima și tulbură sufletul omului.
Dar fost-a scris părintelui Duhu să nu asculte în totul sfaturile cuviosului stareț, ci să ne învețe și
câte oleacă de aritmetică, de gramatică, de geografie și din toate câte ceva, după priceperea noastră.

Odată, venind părintele Duhu supărat foc de la mănăstire, ne dete la regula de trei tema
următoare:

— Dacă o para luată pe nedreptul îți mănâncă o sută drepte, apoi șase mii de lei (leafa mea
pe un an), care mi-a oprit-o starețul Nionil, pe nedreptul, câte parale drepte vor mânca de la
Mănăstirea Neamțului?

— Douăzeci și patru de milioane de parale, cinstite părinte, sau șase sute de mii de lei,
răspunse unul din noi, cu crida la tabelă.

— Ia să-mi facă Nică Oșlobanu încredințarea, zise părintele Duhu.
Nică Oșlobanu, ca de obicei, se scoală în picioare, cât mi ți-i melianul, și se roagă de iertare,

spunând că-l doare capul. Și atunci, nu știu cum îi cade un urs mare din sân și... de-a dura prin clasă;
nu din cei pe care-i joacă ursarii, ci de mămăligă, umplut cu brânză, rotund, prăjit pe jăratic și de
pus drept inimă, când ți-e foame. Băieții dau să-l prindă, Oșlobanu se aruncă în mĳlocul lor să și-l
ia, și se face o chirfosală ș-un râs în școală din pricina ursului celuia, de-i poznă! Atunci, parcă-l
văd cum s-a plesnit părintele Duhu cu palma peste frunte, zicând c-un oftat adânc:

— Pesemne păcatele mele cele mari și grele m-au aruncat și aici, să învăț niște țopârlani
sălbatici! Mai fericit erai de-o mie de ori să paști porcii la Cogeasca-Veche, Isaie, decât să mai fi
ajuns și zilele aceste! Iar tu, moglanule de Oșlobene, care te robești pântecelui și nu-ți dai câtuși de
puțină osteneală minții, te-i face popă ca tată-tău când s-or pusnici toți bivolii din Mănăstirea
Neamțului!”
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Cerințe:
1. Precizează sinonimele contextuale ale cuvintelor: zugrăvită, profesor, osteneală, oftat.
2. Selectează din text două cuvinte folosite cu formă neliterară şi indică forma literară a

acestora.
3. Identificați patru regionalisme.
4. Construiți două enunțuri cu sensuri diferite ale cuvântului inimă.
5. Găsiți un indice spațial și un indice temporal în textul dat.
6. Argumentează prin două trăsături că fragmentul este un text narativ.
7. Prezintă în 30-50 de cuvinte două trăsături morale ale părintelui Duhu, așa cum reies din

acest fragment.
8. Ilustrează două mĳloace de caracterizare a personajelor prezente în text.
9. Comentați următoarea secvență: „Aceste vorbe, rostite de gură domnească, au brăzdat

adânc inima norodului adunat acolo, și fără întârziere școala s-a umplut de băieți doriți de
învățătură, între care eram și eu, cel mai bun de hârjoană și slăvit de leneș; leneș fără
pereche mă făcusem, căci mama, după câtă minte avea, nu se îndura să mă mai trimită
acum nici la o cofă de apă, numai să învăț carte și să mă fac popă, ca părintele Isaia Duhu,
profesorul nostru.”

Pentru fiecare item se acordă 1 p, iar din oficiu: 1 punct

Rezolvare:

1. Sinonime: zugrăvită = întipărită; profesor = dascăl; osteneală = oboseală; oftat = suspin
(0,25 x 4 = 1p)

2. Cuvinte cu formă neliterară: dete - dădu; s-or pusnici - se vor pusnici/ se vor pustnici
(0,50 x 2 = 1p)

3. Regionalisme: bondițe, cămeșuice, chirfosală, puricale (0,25 x 4 = 1p)

4. Enunțuri cu sensuri ale cuvântului inimă:
În inima codrului se zărea o poiană.
Era cu inima împăcată că făcuse tot ce a putut pentru a-l salva.

(0,50 x 2 = 1p)

5. Indice temporal: „1852”, „Odată”; indice spațial: școala domnească din Târgul-Neamțului
(0,50 x 2 = 1p)

6. Trăsături ale textului narativ:
� Sunt prezentate întâmplări ce alcătuiesc acțiunea care e fixată în timp și spațiu;
� Acțiunea este realizată de către personaje;
� Întâmplările sunt povestite de către un narator subiectiv.
(0,50 x 2 = 1p)

7. Părintele Duhu este un om bun la suflet, generos, care le cumpără elevilor săi tot felul de bunătăți
din propriii bani. Se dovedește un om dedicat meseriei sale care înțelege rolul învățăturii în
dezvoltarea tinerilor.
(0,50 p - identificarea trăsăturilor; 0,50 p - ilustrarea trăsăturilor)

8. Personajul-narator se autocaracterizează drept un copil leneș care profită de bunătatea mamei sale:
„cel mai bun de hârjoană și slăvit de leneș; leneș fără pereche mă făcusem, căci mama, după câtă
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minte avea, nu se îndura să mă mai trimită acum nici la o cofă de apă, numai să învăț carte și să
mă fac popă”

Ghica-Vodă este caracterizat direct de către narator care îi realizează portretul fizic: „frumos
la chip și blând cum era”

Părintele Duhu este caracterizat indirect, trăsăturile sale reieșind din comportamentul său,
din felul în care vorbește și din relația cu celelalte personaje.
(0,50 p - identificarea mĳloacelor de caracterizare; 0,50 p - ilustrarea mĳloacelor de caracterizare)

9. Secvența surprinde efectul pe care îl au vorbele domnitorului asupra mulțimii adunate la
inaugurarea școlii domnești de la Târgul-Neamț la care se află și personajul-narator. Asemenea
mamei personajului-narator, domnitorul dorește emanciparea tinerilor prin învățătură. Totodată, este
realizat portretul moral al personajului-narator care se autocaracterizează drept un copil extrem de
leneș, interesat doar de joacă. (explicare nuanțată, fără greșeli de ortografie și de punctuație -1p;
explicare superficială - 0,50p)

Descrierea conținutului fișei de evaluare

Fișa de evaluare conține un fragment extras din opera „Amintiri din copilărie” scrisă de Ion
Creangă și nouă itemi a căror rezolvare este notată cu câte 1 punct. Din oficiu se acordă 1 punct.

Testul poate fi folosit la clasa a IX-a, în cadrul unei lecții în care se urmărește recapitularea
cunoștințelor dobândite de către elevi la finalul capitolului Familia.

Obiectivele urmărite sunt:

� valorificarea noțiunilor de vocabular;
� înțelegerea unui text la prima vedere;
� recunoașterea particularităților textului narativ;
� identificarea trăsăturilor unui personaj și a mĳloacelor de caracterizare.

Timpul de lucru: 50 de minute
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EVALUAREA

ÎN ALTERNATIVA STEP BY STEP

Autor: BUZATU LILIANA

Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani

Sistemul educaţional românesc a trecut prin multe reforme din 1990 până în prezent datorită

schimbărilor prin care a trecut societatea, dar şi datorită impregnării valorilor occidentale care şi-au

făcut cunoscută prezenţa, mai ales în ceea ce priveşte educaţia. Astfel, această tendinţă s-a

manifestat prin introducerea alternativelor educaţionale în invăţământul românesc. Cea mai

cunoscută dintre ele în ţara noastră este alternativa Step by Step, un program educaţional destinat

copiilor încă de la naşterea lor până la vârsta adolescenţei.

Alternativa Step by Step are drept fundament credinţa fermă în principiul democraţiei, elevii

fiind învăţaţi să fie responsabili pentru propriile alegeri şi decizii. Se pune accent pe valori ca:

respectul reciproc, responsabilitatea dintre adulţi şi copii, onestitatea şi seriozitatea.

Pentru a cunoaşte cât mai bine pe ce se bazează această alternativă subliniem următoarele

principii care stau la baza programului educaţional Step by Step :

� Educaţia este individualizată;

� Se încurajează colaborarea şi nu competiţia;

� Învăţarea este organizată pe centre de activitate (ex. Citire, Micul matematician,

Alfabetul vesel, Arte şi Ştiinţe);

� Se încurajează implicarea efectivă a părinţilor în educaţia copiilor;

� Sunt doi învăţători la clasă cu un program de 8 ore de şcoală, însă fără teme pentru

acasă.

Alternativa Step by Step respectă Curriculum-ul naţional, aşadar, programa şcolară pentru

ciclul primar este aceeaşi cu cea din învăţământul tradiţional. Aceasta înseamnă că deprinderile şi

cunoştinţele programate a fi asimilate pe parcursul ciclului primar sunt aceleaşi ca şi pentru

învăţământul tradiţional, adică deprinderi de limbă şi limbaj, scrisul, cititul, deprinderi de calcul cu

cele 4 operaţii aritmetice, deprinderi artistice de desen, pictură, modelaj, muzică, cunoştinţe despre

natură, dezvoltare fizică şi educaţie moral-civică.

Clasele de Step by Step folosesc manuale alternative şi auxiliare didactice alese de cele două

învăţătoare de la clasă. Ele sunt alese cu grijă fiind verificate în amănunt şi trebuie să fie obligatoriu

avizate de Ministerul Educaţiei.
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Procesul de predare – învăţare este diferit de cel din sistemul tradiţional de educaţie, aşadar

şi procesul de evaluare a elevilor se desfăşoară diferit.

Evaluarea elevilor din alternativa Step by Step are un caracter aparte. Ştim că în sistemul

tradiţional elevii sunt evaluaţi în anumite momente ale procesului de învăţământ prin calificative.

Aceste calificative sunt expresii verbale (Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient) care ne indică

unde se situează elevul pe scala de notare. În cazul evaluării la clasele de Step nu se pune problema

unei notări, evitându-se orice fel de clasificare sau ierarhizare a elevilor.

Sarcinile se dau în cadrul centrului de activitate pe care şi l-a ales copilul. Pot fi sarcini

individuale sau de grup, depinde de ce doreşte învăţătorul să urmărească sau ce competenţă trebuie

să atingă elevul. Capacitatea de învăţare a elevilor şi nivelul lor de dezvoltare sunt evaluate de

învăţători la începutul anului şcolar, apoi evaluarea se face continuu. Deci, evaluarea formativă este

un specific al evaluarii în alternativa Step by Step.

Astfel, putem să definim evaluarea în alternativa Step by Step, ca fiind parte integrată în

procesul de instruire, ce se realizează permanent şi are rolul de a stabili nivelul de dezvoltare

intelectuală şi comportamentală la un anumit moment, evitându-se categoric etichetarea sau

clasificarea elevilor în grup. Este foarte important ca învăţătorii să-şi dea seama ce cunoştinţe şi-au

însuşit şi mai ales menţinut elevii. Acest lucru se realizează prin observare şi documentare dar asta în

permanenţă şi prin folosirea unor tehnici de evaluare eficiente .

Pe parcursul evaluării observative, învăţătorii îsi reglează activitatea de la clasă, îşi schimbă

sau nu metodele de instruire sau le adaptează la nevoile elevilor de la clasă. Observaţiile făcute de

cadrele didactice de la clasă sunt făcute pe un ton calm sub formă de recomandări, îndrumări, astfel

elevul să nu simtă că este sancţionat sau etichetat.

Aşadar, evaluarea în Step by Step vizează funcţia corectivă pentru că permite ajustarea

activităţii atât a elevului observat cât şi a cadrului didactic, funcţia de feed –back pentru că oferă în

permanenţă informaţii în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea cunoştinţelor însuşite de elev dar mai

ales funcţia motivaţională deoarece susţine activitatea de învăţare iar elevul nu se raportează la

ceilalţi colegi de clasă ci la propriile rezultate. El se află în competiţie cu el însuşi şi nu cu colegul de

bancă sau cu cel mai bun elev din clasă.

În întregul proces educativ desfăşurat în clasa Step by Step, învăţătorii, elevii şi părinţii

lucrează în echipă. Elevii se simt liberi să adreseze întrebări, să-şi exprime opiniile fără a fi inhibaţi

sau opriţi de cadrele didactice, însă toate trebuie să aibă legătură cu activitatea desfăşurata . Rolul

învăţătorului este acela de a-l susţine să-şi descopere punctele slabe şi punctele tari, să se corecteze,

de fapt să se autoevalueze. Fiecare individ este unic, aşadar fiecare elev are particularităţile lui,
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modul şi ritmul lui de învăţare . Atât predarea cât şi evaluarea în alternativa Step By Step îşi propune

să ţină cont de personalitatea fiecărui copil.

Diferenţa esenţială faţă de instrumentele de evaluare din celelalte clase de tradiţional constă

cum am spus mai înainte, că nu există o normă preexistentă cu care este măsurat copilul, nu există

note sau calificative.

Este supus atenţei învăţătorului în special procesul învăţării şi apoi produsul acestuia.

Scopul evaluării în alternativa Step by Step este:

� Pentru învăţător este o modalitate de a şti în ce fel va sprĳini învăţarea pentru

fiecare elev pentru a atinge competenţele vizate de Curriculum;

� Pentru părinţi este o modalitate să cunoască ce activităţi face copilul lui la şcoală şi

să ştie cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat;

� Pentru elev este o modalitate de autoevaluare, el raportându-se mereu la el însuşi,

la rezultatele lui.

Cum spuneam, în alternativa Step by Step, evaluarea se face fără calificative sau note. Nu

există carnet unde sunt trecute calificative, iar catalogul clasei este înlocuit cu caiete personale de

evaluare în care competenţele elevilor sunt consemnate ca grad de realizare a competenţelor vizate

de programa şcolară. În caietul personal al fiecărui elev va fi trecută fiecare disciplină din planul

cadru şi competenţele ce trebuie atinse. Renunţarea la calificativ are drept scop evaluarea pentru

încurajarea progreselor elevilor şi eliminarea posibilităţilor de sancţionare, etichetare, comparare şi

ierarhizare a lor.

Orientările pedagogice moderne privind evaluarea accentuează necesitatea de a descoperi

ceea ce ştiu şi ce pot face elevii mai mult decât ceea ce nu ştiu şi nu pot face.

Conform programului Step by Step pentru învăţământ primar, evaluarea trebuie să se bazeze

pe următoarele premise:

� Să stimuleze acumularea de cunoştinţe, înţelegerea şi încrederea copilului în sine;

� Să se axeze pe obiective importante şi să implice multiple surse de informaţii;

� Să folosească metode de instruire în conformitate cu gradul de dezvoltare a copilului;

� Părinţii şi elevii să fie parteneri de bază în procesul de evaluare.

Un alt obiectiv al evaluării este să urmărească progresul elevului şi să stabilească exact la ce

nivel de dezvoltare se află fiecare în parte. Identificarea nevoilor fiecărui copil este un obiectiv clar

al unei evaluări corecte. Evaluarea reală, spre deosebire de evaluarea performanţelor, are loc

continuu în contextul unui mediu de învăţare semnificativ. Evaluarea autentică este semnificativă

pentru elevi şi este desfăşurată pe parcursul procesului de învăţare, întrucât evaluarea este vitală

pentru educarea elevului.
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O evaluare autentică trebuie să :

� Valorifice punctele forte ale fiecărui elev în loc să-i sancţioneze erorile;

� Să furnizeze învăţătorului indicaţii asupra desfăşurării activităţii educative, asupra

metodelor folosite în instruire;

� Să reprezinte o componentă permanentă în procesul de instruire;

� Să fie multidimensională, axată nu numai pe aspectul cognitiv ci şi pe dezvolatrea

socială şi afectivă a copilului;

� Să includă rezultatele colaborării active dintre părinţi şi învăţători precum şi dintre

învăţători şi elevi;

� Să scoată în evidenţă importanţa învăţării;

� Să promoveze un învăţământ optimal care să asigure succesul pentru toţi copiii;

� Să fie corect înţeleasă de către învăţători, părinţi şi mai ales de elevi.

Diferenţele care există între practicile de evaluare dintre alternativa Step by Step şi sistemul

tradiţional de educaţie sunt:

Evaluare Step by Step Evaluare tradiţională

Metode specifice de evaluare care identifică

gradul de achiziţie al competenţelor vizate de

programa şcolară,de către elev.

Metode tradiţionale de evaluare ( proba orală,

scrisă şi practică) ce identifică performanţele

elevilor.

Lipsa scalelor de notare Scală de notare prin calificativ ( FB, B, S,I).

Lipsa unui catalog de notare . Catalogul este

înlocuit de caietul personal de evaluare

Catalog ce cuprinde totalitatea disciplinelor

cu calificativele obţinute de fiecare elev.

Lipsa carnetului de elev.

Elevul din alternativa Step by Step posedă un

carnet de elev, însă doar pentru a se

consemna promovarea în clasa următoare şi

pentru a-l ajuta la decontarea transportului.

Carnetul de elev unde sunt specificate toate

disciplinele studiate cu calificativele obţinute.

Elevii promovează clasa dacă sunt atinse

toate competenţele prevăzute de programa

şcolară pentru fiecare disciplină, fapt care se

consemnează şi în registrul matricol.

Se aleg calificativele cu frecvenţa cea mai

mare, acordate în timpul semestrului şi se va

compara cu calificativele obţinute de elev la

proba de evaluare sumativă (ex. din 7

calficative obţinute pe parcursul unui an

şcolar, 4 sunt de FB şi 3 de B atunci media
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elevului este de FB. Se va urmări totuşi

parcursul şcolar al copilului, dacă se constată

un regres, ultimele calificative fiind de B

atunci media elevului este B) . Elevul este

promovat dacă obţine cel puţin calificativul

anual Suficient. Toate calificativele

semestriale sunt consemnate în registrul

matricol.

Bibliografie

1. Burke Walsh, Kate. (1999). Predarea orientată după necesităţile copilului. Iaşi:

Editura Cermi.
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Evaluare inițială grupamică ,,Bun venit la grădiniță!”

Autor: CĂLIMAN ILEANA

Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna” Toplița

DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE

Aspect specific: Motricitate grosierã
Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã-și coordoneze mușchii mari ai corpului cu un scop al
mișcãrii.
1. Merge și aleargã cu ușurințã schimbând ritmul și direcția.
Aspect specific: Motricitate finã
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze mâinile și degetele pentru scopuri diferite.
2. Utilizeazã diverse materiale din centrul de artã (creioane, pensule, plastilina, pictura cu degetele).
3. Mâzgãlește cu creionul începând sã imite semne, cum ar fi cercul.

Mijlocul de realizare și tema:
DPM ,,Ne mișcăm și ne jucăm” mișcare sugerată de poezia ,,Încet, încet și mai încet iese melcul din
căsuță...”
ALA-Jocuri distractive ,,Cine sosește primul?”, ,,Copilași, veniti la mine!”, ,,Aleargă după iepuraș!”
ADP – tranziții ,,Câte unul după mine!”
Observații în cadrul jocurilor în aer liber
Artă modelaj ,,Învăț să modelez plastilina”

,,Strângem plastilina în pumn”
DEC dactilopictură : ,,Picături colorate cu degeţelele“
Artă desen : ,,Mingea” ,,Un cadou frumos pentru familia mea!” (temă la alegere)

Aspect specific: Dezvoltarea senzorio-motorie
Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze utilizarea simțurilor (vãzul, auzul, simțul
tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul pentru a-și orienta mișcãrile
4.Demonstreazã coordonare oculo-motorie în diferite jocuri
5.Imitã animale prin mișcare, onomatopee.
Aspect specific: Promovarea îngrĳirii și igienei personale
Reper 6: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze
deprinderi de pãstrare a sãnãtãții și igienei personale
6. Merge la toaletã atunci când trebuie.
7. Își spalã mâinile și și le șterge înainte de masã și dupã utilizarea toaletei, cu supravegherea adultului.

Mijlocul de realizare și tema:
Gimnastica de înviorare ,,Mâinile sus, mâinile jos”

,,Batem palmele!”, etc
Jocuri muzicale: ,,Bat din palme” ,,Bate vântul frunzele”
,,Zboară rândunica, uite așa!” ,,Ursul doarme!”
Știință Cutia senzorială ,,Ce am găsit în cutie?”
jocurile de construcție, joc de masă,jocuri cu mingea ,,Rostogoleşte-te, minge!”
DȘ Joc did. ,,Ce este și cum vorbește?”(onomatopee)
Jocuri de mișcare ,,Sărim ca iepurașii!” ,,Pisica și șoriceii”
ADP Rutină ,,La toaletă”
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ADP Rutină ,,Mâinile curate, țin boala departe!”
ADE- DOS ,,Apa și săpunul prietenii mei!”

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALÃ
Aspect specific: Abilitãți de interacțiune cu adulții
Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste încredere în adulții cunoscuți și sã
interacționeze cu aceștia.
1. Interacționeazã pozitiv și se joacã împreunã cu educatoarea.
Aspect specific: Abilitãți de interacțiune cu copii de vârstã apropiatã
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã interacționeze pozitiv cu copii de vârstã apropiatã.
2. Se alãturã unui grup de copii care se joacã (cu ajutorul adultului, dacã este necesar.)
3. Inițiazã interacțiuni sociale cu copiii.

Mijlocul de realizare și tema:
Observarea comportamentului copilului pe tot parcursul zilei
RUTINĂ Sosirea și primirea copiilor
ADP întâlnirea de dimineață ,,Bună dimineața!” salutul
convorbiri pe teme ,,Mâncarea mea preferatã”,

,,Jucăria mea preferată”
ADP Regulile grupei ,,Ne purtăm frumos cu colegii”

,,Un băiat si o fetiță merg frumos prin grădiniță”,
ADP- întâlnirea de dimineață ,,Cine sunt eu, cine ești tu?”

,,Roagă colegul să-ţi dea o jucărie”
ALA- joc de masă, construcții, joc de rol ,,Ne jucăm cu păpuşa!”
Jocuri în aer liber , joc de mișcare ,,Iepurașu-n iarbă!”

Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social
Reper 6: Copilul ar trebui sã fie capabil sã își asume responsabilitãți, sã negocieze și sã participe la
luarea deciziilor.
4. Urmeazã rutinele grupului (la masã, la baie).
5. Începe sã împartã și sã înapoieze jucãrii, cu ajutorul adulților.
6. Menționeazã preferințe și intenții simple.
Aspect specific: Dezvoltarea conceptului de sine
Reper 8: Copilul ar trebui sã fie capabil sã se perceapã în mod pozitiv, ca persoanã unicã, cu
caracteristici specifice
7. Își spune numele și vârsta, dacã este întrebat/ã.
8. Își recunoaște propriile obiecte.

Mijlocul de realizare și tema:
RUTINĂ ,,La masă” ,, Servim gustarea”

,,Singurel mă îngrĳesc!”
ADP joc exercițiu ,,Roagă colegul să-ţi dea o jucărie”
convorbiri pe teme ,,Mâncarea mea preferatã”,

,,Jucăria, animalul meu preferat”
ADP întâlnirea de dimineață
DLC Joc exercițiu: ,,Cum te cheamă?”
RUTINĂ ,,La vestiar” recunoașterea gentuței, obiectelor de îmbrăcăminte și încăltăminte
CAPACITÃȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVÃȚARE
Subdomeniul: Curiozitate și interes
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Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste curiozitate și interes sã experimenteze și sã
învețe lucruri noi.

1. Manifestã interes pentru activitãți și obiecte noi.
Subdomeniul: Inițiativã
Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã aibã inițiativã în interacțiuni și activitãți.
2. Exploreazã din proprie inițiativã materiale.
3. Gãsește și utilizeazã materiale pentru a pune în practicã o idee (cuburi pentru o construcție).
Subdomeniul: Persistențã
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã continue realizarea sarcinii, chiar dacã întâmpinã
dificultãți.
4. Își menține atenția concentratã pe sarcinã între 5 și 10 minute.

Mijlocul de realizare și tema:
Joc de masă- ,,Alege jucăriile care îți plac cel mai mult!”
Artă: pictură, modelaj, desen temă la alegere sau temă sugerată de educatoare
Jocuri în parcul grădiniței (la nisip, pe balansoar, etc)
sector artă: ,,Primul meu desen”
Joc de rol ,,La bucătărie”
DEC modelaj ,,Plastilina jucăuşă”
Construcții ,,Drumul spre grădiniță” ,,Turnuri mari și mici”
Știință ,,Alege și potrivește”
Joc de masă ,,Puzzle”
DEC pictură ,,Soarele rotund și mare”

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
Aspect specific: Dezvoltarea capacitãții de ascultare și înțelegere (comunicare receptivã)
Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã asculte în scopul înțelegerii limbajului.
1. Identificã anumite persoane, obiecte și acțiuni dupã denumire.
2. Rãspunde la comenzi care includ verbe („sãri, aleargã, deschide, prinde, adu-mi...”).
Aspect specific: Dezvoltarea capacitãții de vorbire și comunicare (comunicare expresivã)
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã comunice eficient.
3. Folosește cuvinte care desemneazã categorii simple (animale, mâncare, jucãrii).
4. Relateazã întâmplãri din experiența zilnicã atât ca rãspuns la întrebãri cât și în mod spontan.

Mijlocul de realizare și tema:
ADP întâlnirea de dimineață ,,Cine a venit azi la grădiniță?”
Bibliotecă joc ,,Unde vezi o floare? Dar o mașină, pisică? ” materiale utilizate jetoane și obiecte
din grupă
joc de ascultare și înțelegere ,,Fă ca mine, fă așa!”
ADE - DLC joc ,,Denumește imaginea!”
ADP Întâlnirea de dimineață ,,Povestește-ne despre tine!”

Aspect specific: Participarea în experiențe cu cartea; cunoașterea și aprecierea cãrții
Reper 6: Copilul ar trebui sã manifeste interes pentru carte și tipãrituri.
5. Când privește împreunã cu adultul o carte, „comenteazã” pozele, imaginile.
Aspect specific: Însușirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj
Reper 12: Copilul ar trebui sã utilizeze diferite modalitãți de comunicare graficã.
6. Folosește corect instrumente de scris diferite: creioane, creioane cerate, pensulã.
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7. Traseazã linia orizontalã. Face puncte. Deseneazã cercul.
Mijlocul de realizare și tema:
Bibliotecă – citire de imagini din cărți, discuții pe baza imaginilor
Rutina de lectură ,,Cartea preferată”
DLC ,,Ursule brun, tu ce vezi?” – lectura educatoarei
Artă ,,Desenează țepii ariciului” – trasare linii
Bibliotecă ,,Unește punctele!”
DEC pictură ,, Mingea”

DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
Subdomeniul: Cunoștințe și deprinderi elementare matematice, cunoașterea și înțelegerea lumii
Aspect specific: Reprezentãri elementare matematice
Reper 5: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze cunoașterea numerelor și a numerației.
1. Imitã cântece și rime cu numere.
2. Recunoaște unele cantitãți ale unor obiecte (un creion, douã cuburi)
Reper 6: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze cunoștințe și abilitãți de operare cu mãrimi,
forme, greutãți, înãlțimi, lungimi, volume.
3. Utilizeazã corect cuvinte precum „mare”, „mic”, „multe”, „puține”.
Mijlocul de realizare și tema:
joc cu text și cânt ,,Luați seama bine!”,,Mișcăm degețelele”
Știință ,,Dă-mi un creion! Câte mașini ai?”
DȘ ,,Spune cum sunt!” (mare, mic - utilizând jetoanelor și jucăriilor din sala de grupă)
Reper 8: Copilul ar trebui sã fie capabil sã realizeze operații de seriere, grupare, clasificare a
obiectelor.
4. Grupeazã obiectele dupã un criteriu.
Aspect specific:Cunoașterea și înțelegerea lumii
Reper 13: Copilul ar trebui sã fie capabil sã descopere omul ca parte a lumii vii și ființã socialã
responsabilã.
5. Descrie pãrți ale corpului și câteva organe de simț.
Sector știință fișă de lucru
,,Colorează mărul mare! Încercuiește merele mici! ”
DȘ ,,Ne jucăm cu jucării de culoare roșie!”
Joc muzical ,,Degețelele”
Știință ,,Eu am...” joc de identificare a pãrților corpului, asociat cu numere (o gură, un nas; 2 ochi, 2
mâini...)
Bibliotecă poezia ,,Despre mine”

Evaluarea iniţială la grupa mică s-a realizat pe un interval de 3 săptămâni. În prima săptămână am
urmărit acomodarea copiilor la noul mediu, observarea capacităţii de integrare în grup, de relaţionare cu
educatoarea și cu ceilalţi copii. În această perioadă am obținut informații referitoare la copii de la părinți
pe grupul de messenger și individual pe whatsapp și prin aplicarea unui chestionar. În perioada 20-
30.09.2021 am urmărit indicatorii comportamentali specifici vârstei de 3 ani menționați în ,,Repere
fundamentale în învățarea și dezvoltarea copiilor de la naștere la 7 ani”. Instrumentele de evaluare
utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de vârstă şi de specificul fiecărui domeniu de
dezvoltare. Probe aplicate copiilor au fost probe orale (dialogul cu copiii),probe practice, observarea
comportamentului în timpul activităţilor și jocurilor libere.

Bibliografie ,, Curriculum pentru educația timpurie”
,,Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea copiilor de la naștere la 7 ani”
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TEST DE EVALUARE

Autor: CÎJU IULIANA-GEORGIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 „ION JALEA” CONSTANŢA

Matematică - Clasa a VII a A

(Raţionalizarea numitorului de forma a 𝑏. Ordinea efectuării operaţiilor cu numere reale. Media aritmetică
ponderată. Media geometrică. Ecuaţia de forma x2=a, unde a ∈ 𝑅)

� Din oficiu se acordă 10 puncte.
� Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.
� Toate subiectele sunt obligatorii.

SUBIECTUL I. Pe spaţiile punctate completaţi răspunsul corect (25 puncte)
5 p 1. Raţionalizând numitorul 8

√3
obţinem numărul iraţional

5 p 2. Media geometrică a numerelor x= 3 şi y= 27 este
5 p 3. Media aritmetică a numerelor a= 3+ 7 şi b= 3 - 7 este
5 p 4. Soluţia negativă a ecuaţiei x2 = 25 este
5 p 5. Rezultatul calculului 2 + 3 2 − 2 2 este egal cu
SUBIECTUL II. Alegeţi doar răspunsul corect ştiind că numai unul din cele patru răspunsuri
este corect (25 puncte)
5 p 1. Media aritmetică ponderată a numerelor 15, 20 şi 18, cu ponderile 2, 3 şi 5 este egală cu:

A. 53 B. 153 C. 18 D. 126
5 p 2. Soluţia pozitivă a ecuaţiei x2 – 10 = 26 este egală cu:

A. -6 B. +6 C. -4 D. +4
5 p 3. Rezultatul calculului 50: 10 + 10 5 : 5 este egal cu:

A. 11 5 B. 5 + 10 C. 5 + 10 5 D. 15
5 p 4. Cel mai mic număr întreg mai mare decât 15

3
este egal cu:

A. 8 B. -8 C. 9 D. 16
5 p 5. Opusul numărului n = - 62 + 82 este egal cu:

A. 10 B. -10 C. - 14 D. 14â

SUBIECTUL III. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (40 puncte)
1. Fie numerele x = 2 8 + 4 50 şi y =

2
9
6
+ 7

24
- 2

6
.

3 p a) Arată că x = 24 2
7 p b) Calculează numărul a = x 2 + 3y : 6

2. Media geometrică a două numere pozitive este 4 2, iar unul dintre ele este 2 2.
5 p a) Află cel de-al doilea număr.
5 p b) Calculează media aritmetică a celor două numere.

3. În figura alăturată este reprezentată schiţa unui teren format prin alăturarea a două
suprafeţe

pătratice cu aceeaşi arie. Aria suprafeţei terenului este 1458 m2 .
10 p a) Aflaţi latura unui pătrat.
5 p b) Determinaţi dimensiunile dreptunghiului.
5 p 4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 𝑥+1

45
=
5
16
𝑥+5
.
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Barem de evaluare şi notare
TEST DE EVALUARE

Clasa a VII a A

(Raţionalizarea numitorului de forma a 𝑏. Ordinea efectuării operaţiilor cu numere reale. Media
aritmetică ponderată. Media geometrică. Ecuaţia de forma x2=a, unde a ∈ 𝑅)

� Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem
� Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile

precizate în barem

Subiectul I (25 puncte) Subiectul al II-lea (25 puncte)

Ex Răspuns Punctaj
1 8 3

3
5 p

2 3 5 p
3 3 5 p
4 -5 5 p
5 2 2 5 p

Exerciţiu 1 2 3 4 5
Raspuns C B B C A
Punctaj 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p

Subiectul al III-lea (40 puncte)
Exercitiul Rezolvare Punctaj
1 a)
(3p)

x = 2 8 + 4 50
8 = 2 2; 50 =5 2 1 p

x = 2∙ 2 2 + 4∙ 5 2
x = 4 2 + 20 2

1 p

x = 24 2 1 p
1 b)
(7 p)

y =
2
9
6
+ 7

24
- 2

6

y =
2
9
6
+

2
7
6
- 2

6
. 1p

y = 16
2 6

- 2
6
. 1 p

y = 8
6
- 2

6
. y = 6

6
1 p

y = 6 1 p
a = x 2 + 3y : 6
a= 24 2 ∙ 2 + 3 6 : 6 1 p
a = 24 ∙ 2 +3
a= 51

1 p
1 p

2 a)
(5 p)

𝑚 𝑔= 𝑎 ∙ 𝑏 1 p

2 2 ∙ 𝑏= 4 2 1 p

2 2 ∙ 𝑏= 16∙2 1 p

b = 16 ∙2
2 2

= 16 2
2

1 p

b = 8 2 1 p
2 b)
(5 p) 𝑚 𝑎 =

𝑎+ 𝑏
2

1 p

𝑚 𝑎 =
2 2 + 8 2

2
2 p
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𝑚 𝑎 =
10 2
2
=5 2 2 p

3 a)
(10 p)

1458 m2 : 2 = 729 m2 3 p
A = l2 2 p
l2=729 3 p
l > 0, l = 27 m 2 p

3 b)
(5 p)

L = 2 ∙ l 1 p
L = 54 m 2 p
l = latura unui pătrat, l = 27 m 2 p

4
(5 p)

𝑥+1
45
=
5
16
𝑥+5

⇒⇒ (x+1) (5x+5) = 45 ∙ 16 2 p
5 (x+1) (x+1) = 45 ∙ 16

1 p
5 (x+1)2= 45 ∙ 16

(𝑥+ 1)2 =
45 ∙ 16
5

(𝑥+ 1)2 = 9∙16
x + 1 = ± 9 ∙ 16

2 px + 1 = ±12
x = -13, x = 11

� Total test 90 puncte.
� Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota se obţine prin împărţire la 10.



64

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Tendințe actuale în procesul de evaluare

Autor : prof. Cioacă Florentina

Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, Dăbuleni

Evaluarea reprezintă feedback-ul pe care îl primim de la elevi. Prin evaluare măsurăm deprinderile,

competențele și abilitățile elevilor, evaluarea fiind un factor extrem de important în procesul de

predare - învățare.

Evaluarea poate fi: orală sau scrisă( fișe de lucru, eseuri, probe de control, teste de evaluare sau

autoevaluare, refeate, proiecte, portofolii).

Folosirea metodelor alternative de evaluare duce la crearea unei atmosfere de învățare relaxate, iar

elevul nu se simte constrâns să rezolve anumite sarcini de lucru, ci sprĳinit.

În ultimul timp, alternarea procesului fizic de învățare cu cel online impune și diversificarea

strategiilor de evaluare, punându-se accent pe tehnicile și metodele complementare.

Evaluarea a devenit un punct cheie al procesului instructiv-educativ și presupune un efort susținut

atât din partea profesorului în vederea alegerii celui mai bun și atractiv instrument de evaluare, cât

și din partea elevului care trebuie să arate că nu doar și - a însușit niște informații, ci poate să le

aplice. Elevul trebuie să știe să integreze deprinderile, valorile și competențele dobândite în

structurile sale cognitive și de comportament.

Evaluare online simplifică sarcina cadrului didactic de a strânge și corecta lucrările, dar și de a

comunica rezultatele.

Evaluarea online poate fi clasificată în :

- evaluare sincron ( evaluare orală sau scrisă)

- evaluare asincron (teste scrise, întrebări cu răspuns deschis, eseuri, etc)

Testele de evaluare ce pot fi create online pe Google Forms, Google Jambboard, Kahoot, Hot

Potatoes WordWall, Learning App ori Quizizz pot fi rezolvate în timpul orei de curs sau asincron

și încărcate apoi pe Google Classroom. Ca metode alternative pot fi utilizate jocurile didactice

dezbaterile, role-play, flipped-classroom.
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În cazul în care elevul nu dispune de mĳloace tehnice pentru învățare, materialele pot fi trimise

prin Poștă, o persoană desemnată sau pot fi ridicate de la școală dintr-un loc special amenajat.

Elevii pot face prezentări în PowerPoint, filmulețe scurte pe teme date de către profesor,

respectându-se programa școlară aferentă fiecărui ciclu /an de studiu sau fiecărei clase.

Profesorul trebuie să adapteze itemii de evaluare diverselor situații care se pot ivi. Adaptarea

procesului de predare - învățare - evaluare presupune un efort susținut din partea cadrului didactic

și include : creativitate, ingeniozitate și, mai ales, multă răbdare.

Întrebările cu răspuns deschis sau eseurile sunt o modalitate eficientă de evaluare atunci când vine

vorba de măsurarea competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație

internațională sau de folosirea corectă a limbii materne.

Metodele de evaluare a performanțelor școlare, a deprinderilor și competențelor sunt diverse atât în

online, cât și face-to-face.

Se vorbește tot ma mult despre metoda R. A. I ( Răspunde - Aruncă-Interoghează), tehnica 3-2-1

(cunoștințe, capacități, abilități), despre proiect și portofoliu, jurnal reflexiv - metode ce presupun o

verificare complexă și sumativă.

Evaluarea modernă nu este un scop în sine, ci presupune luarea unor măsuri ameliorative și este

considerată parte integrantă a procesului educativ. Elevul este văzut ca un partener în acest proces și

este foarte importantă comunicarea profesor-elev, precum și încrederea reciprocă.

Asistăm, așadar, la un proces de îmbunătățire, îmbogățire și diversificare a metodelor și tehnicilor

de evaluare, punându-se accent pe procesele cognitive ale elevilor, pe competențe și abilități și mai

puțin pe acumularea și însușirea informațiilor.

Bibliografie :

1.Cucoș, Constantin, 2008, "Teoria și metodologia evaluării", Editura Polirom, Iași

2. Ilie, V, 2007, "Pedagogia. Perspective Teoretice și Aplicative", Editura Universitaria, Craiova

3. Oprea Crenguța, 2009,"Strategii didactice interactive," EDP, București
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METODE INTERACTIVE DE FIXARE ŞI EVALUARE

Prof.înv.preşc. Cîrstescu Mariana

Grădiniţa cu Program Prelungit Vis de Copil.Târgu-Jiu

Noile schimbări apărute în învăţământul preşcolar privind modalităţile de predare care să aşeze
în centrul actului educaţional copilul şi interesele acestuia impun şi noi strategii de evaluare. Dacă în actul
predării, educatoarea poate utiliza cu succes metode activ-participative, evaluarea, la rândul său, trebuie să
fie coerentă cu noile strategii de predare-învăţare, fapt pentru care au apărut metodele interactive de
evaluare.

Activitatea didactică modernă este centrată pe demersuri intelectuale interdisciplinare şi afectiv-
emoţionale, educatoarea urmărind realizarea unor obiective interdisciplinare, ca de exemplu:

- să culeagă informaţii despre o temă dată;
- să identifice;
- să rezolve probleme diferite;
- să realizeze conexiuni.

Astfel, obiectivele evaluării trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele interdisciplinare ale actului
predării.
Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se
înscriu următoarele:

a) Turul galeriei;

b) Scaunul autorului;

c) Piramida;

d) Ghicitorile;

e) Ciorchinele;

f) Posterul;

g) Diagrama Venn;

h) Harta conceptuală / cognitivă

i) Turnirul întrebărilor;

j) R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.);

k) Jurnalul grupei.

În continuare sunt prezentate succint cele mai reprezentative metode şi procedee:
a) Turul galeriei - se utilizează după soluţionarea de către copii a unor sarcini primite în

grup. Rezultatele activităţilor sunt expuse, iar fiecare grup, prin rotaţie, vizualizează lucrările realizate. Se
realizează un dialog interactiv între copiii „autori” ai lucrărilor şi copiii „vizitatori”. Copiii fiecărui grup
vor fi, la rândul lor, în calitate de autori şi vor oferi explicaţii privind modul de realizare a sarcinii,
contribuţia fiecărui membru algrupului, rezultatul muncii lor, dar şi în calitate devizitatori, formulând
aprecieri despre modul în care au fost rezolvate sarcinile.

Etapele care trebuie parcurse în realizarea turului galeriei sunt următoarele:

- formarea grupelor de copii ( 3- 4 copii) ;
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- comunicarea sarcinii de lucru ( trebuie să aibă mai multe perspective de abordare sau mai
multe soluţii);

- activitatea în grupuri ;
- expunerea produselor ;

- „Turul galeriei” – se examinează corectitudinea rezolvării sarcinilor date. Copiii, în calitate
de vizitatori trec pe la fiecare exponat şi înscriu comentariile critice, ajutaţi de educatoare, sau utilizând
simboluri;

- activitate în grupuri – timp de 5 minute, fiecare grup reanalizează lucrarea, corectând-o şi
adăugând elemente, dacă este cazul.

Utilizând această tehnică de evaluare, educatoarea poate antrena grupurile, reactualiza cunoştinţele
copiilor şi poate evalua capacităţi şi deprinderi specifice preşcolarilor.

b) Scaunul autorului – se utilizează, în special în grupele se Step-by-Step, în cadrul
„Întâlnirii de dimineaţă”, fiind un procedeu prin care li se oferă copiilor ocazia de a se autocunoaşte,
autoevalua, de a realiza un dialog cu membrii grupei, de a argumenta alegerea modului de realizare a
sarcinii, dar şi capacitatea de a-şi spune opinia despre ce ar trebui îmbunătăţit, fără a jigni pe cineva.
Copilul este „invitat” pe „Scaunul autorului”, pentru a prezenta educatoarei şi copiilor din grupă, rezultatul
muncii independente sau de grup, după rezolvarea unei sarcini primite.Ceilalţi copii intervin, dacă este
cazul, prin sugestii, opinii despre ce ar trebui corectat.

c) Piramida - Metoda piramidei poate fi utilizată în cadrul activităţilor, pentru
reactualizarea cunoştinţelor, în etapa de complicare a jocului( în cazul în care se desfăşoară un joc didactic),
ca feed-back al activităţilor de observare, povestire, lectură după imagini, convorbire, dar şi în activităţile
integrate ( DŞ, DLC, DOS, DEC), sau la centrele ARTĂ şi CONSTRUCŢII.

Prin intermediul acestei metode, copiii îşi dezvoltă capacitatea de sintetizare a unor probleme,
informaţii, idei, teme, sau a unui text literar.

d) Ghicitorile - Stimulează şi exersează capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie,
generalizare, descriere şi evaluare, inteligenţele multiple, iar copiii au ocazia să aplice în situaţii noi ceea ce
au învăţat.
În activitatea cu preşcolarii, educatoarea poate utiliza diferite tipuri de ghicitori:

- ghicitori – descriere , folosite în povestiri, observări, descrieri, jocuri;

- ghicitori – analiză, folosite în observări;

- ghicitori de comparaţie, folosite în jocuri didactice, povestiri, lecturi ;

- ghicitori de generalizare, folosite în observări, lecturi după imagini, poveşti create;

- ghicitori literare;

- ghicitori musicale;

- ghicitori eliptice,;

- ghicitori cu rimă.

Ca metode interactive de evaluare, ghicitorile pot fi folosite cu succes în evaluarea formativă, dar
şi în evaluarea sumativă ( concursuri , de ex. „Câştigă cel mai isteţ”, „Răspunde repede şi bine!” ).

e) Ciorchinele - Tehnica ciorchinelui este utilizată în scopul de a exersa gândirea liberă a
copiilor, de a facilita realizarea de conexiuni între idei şi de a reactualiza cunoştinţele anterioare.

Etape în realizarea ciorchinelui:
- comunicarea sarcinii de lucru ;
- activitate individuală ( completarea ciorchinelui de fiecare copil) ;
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- activitate în perechi - se formează perechi, se prezintă colegului ciorchinele realizat şi se
completează cu informaţiile noi, obţinute de la acesta;

- activitate în grupuri – fiecare pereche prezintă ciorchinele unei alte perechi, având ocazia să
descopere cunoştinţe noi, prezentate de colegii de grup;

- activitate frontală – se completează ciorchinele de pe tablă ( coală A4, flipchart), cu ideile
comune fiecărui grup, ulterior, grupurile vor denumi o singură idee care nu a fost scrisă.

Ciorchinele poate fi aplicat în cadrul activităţilor de observare, convorbire, povestire, repovestire, la
începutul şi pe parcursul unui proiect, pentru a reactualiza şi sintetiza cunoştinţele copiilor despre
subiectele din cadrul proiectului respectiv.

f) Posterul - Beneficiile metodei, este că copiii:
- învaţă să extragă ideea principală, esenţialul dintr-un text şi să-l ilustreze;
- învaţă să transmită mesaje, învaţă să-şi exprime sincer opinia;
- să analizeze obiectiv realizările celorlalţi;
- să compare, să argumenteze o alegere, să-şi motiveze o decizie;
- copiii cooperează şi relaţionează în scopul realizării unei lucrări.
Tema: „ Să iubim animalele!”
Formarea grupurilor: 4 grupuri a câte 6 copii, fiecare grup realizează un poster.
Materiale: la fiecare masă o foaie A3, material ilustrativ - jetoane, imagini, decupaje, ziare,

reviste, fotografii, texte literare adecvate, creioane, carioca, lipici, forfecuţe, ecuson pentru Raportor.
Desfăşurare: Educatoarea descrie o situaţie reală sau imaginară sau recită un fragment din

poeziile „ Căţeluşul şchiop” / „ Gândăcelul”. Copiii ascultă cu atenţie.
Fiecare grup îşi va lege un Raportor, care va prezenta lucrarea realizată împreună şi va sublinia mesajul pe
care vor să-l transmită celorlalţi.

După realizarea sarcinii, posterele vor alcătui o Galerie expoziţională. Toţi copiii vor trece prin
faţa expoziţiei, vor privi, vor explica, vor adresa sau răspunde la întrebări, vor analiza, vor compara, vor
completa.

Sarcina de lucru: „ Realizaţi un poster despre animale. Aş vrea să arătaţi grĳa, iubirea faţă de
necuvântătoare şi să transmiteţi un mesaj oamenilor”( se adresează frontal)

Timp de lucru: 15 minute.
Mesajele copiilor: „Câinele este cel mai bun prieten al copiilor”, „ Nu ucideţi animalele!”,

„ Să iubim orice vietate!”, „ Oameni mari, iubiţi şi îngrĳiţi animalele!”, „ Un adăpost pentru fiecare!”.
g) Diagrama Venn - Se poate utiliza atât în activităţi de predare-învăţare, cât şi în fixarea şi

evaluarea cunoştinţelor.
Diagrama Venn se aplică în activităţi de observare, povestire, joc didactic, convorbire.
Etapele metodei sunt următoarele:

- comunicarea sarcinii de lucru;

- activitate în pereche sau în grup ( se completează diagrama individual, apoi se discută în
perechi sau în grup, corectându-se şi completându-se informaţiile);

- activitate frontală – Se completează de fiecare copil / grup diagrama realizată pe un poster sau o
coală A3.

h) Harta conceptuală - sau harta cognitivă se defineşte ca fiind o imagine a modului de
gândire, simţire şi înţelegere ale celui sau celor care le elaborează. În cazul preşcolarului, după multe
experienţe în acest sens realizează o hartă conceptuală simplă la început, apoi din ce în mai completă,
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devenind o modalitate, o procedură de lucru la diferitele domenii experienţiale, dar şi inter şi
transdisciplinar. Aceasta procedura poate fi folosită în predare, în învăţare şi în evaluare.

Harta conceptuală este o metodă prin care învăţarea noilor informaţii depinde de cunoştinţele
acumulate şi de relaţionările pe care copilul le stabileşte între acestea. În hărţile conceptuale sunt incluse
idei noi într-o structură cognitivă, fiind rearanjate cunoştinţe deja acumulate, astfel încât idei noi dau
roade pe terenul metodelor cognitive existente.
Conceperea acesteia se bazează pe principiul potrivit căruia „învăţarea temeinică a noilor concepte
depinde de conceptele deja existente în mintea elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea”.
(Teoria lui Ausubel).

Esenţa cunoaşterii constă în modul cum se structurează cunoştinţele. Important este nu cât ştie
preşcolarul, ci relaţiile pe care le stabileşte între cunoştinţele asimilate.

Astfel, harta conceptuală poate fi înţeleasă ca un grafic ce cuprinde concepte centrale, localizate în
centrul acesteia şi concepte secundare, localizate pe marginea hărţii.

Etapele metodei sunt următoarele:
- pregătirea, formarea grupurilor;

- stabilirea temei de lucru;

- generarea idelor, definirea conceptelor;
- structurarea ideilor, selectarea lor;
- reprezentarea grafică, elaborarea hărţilor conceptuale;

- interpretarea: verificarea listei de concepte, analiza utilităţii pentru scopurile propuse,
analiza relaţiilor dintre concepte;

- utilizarea hărţilor conceptuale: prezentarea unor proiecte, realizarea unor produse,
întocmirea unor portofolii.

Ca metodă de evaluare, harta conceptuală are următoarele avantaje:
- organizează cunoştinţele existente în mintea preşcolarului;

- elimină simpla reproducere a unor definiţii sau algoritmi de rezolvare a unei probleme;
- scoate în evidenta modul cum gândeşte copilul şi cum foloseşte ceea ce a învăţat.

Exemplu de hartă conceptuală :
Animale sălbatice

Se poate lucra individual, dar şi pe grupe.
Educatoarea sau copiii pot desena în mĳlocul paginii câteva animale sălbatice, iar prin săgeţi trasate spre
margine, copilul desenează sau scrie tot ce ştie despre animalele sălbatice.

i) Turnirul întrebărilor - Este o metodă prin care se exersează capacitatea copiilor de a
formula întrebări pe baza unui text ştiinţific, concurând, dar şi cooperând. Se poate utiliza în activităţile de
lectura educatoarei, povestire, audiţia unor texte ştiinţifice.

Etapele metodei:
- organizarea colectivului de copii, în grupe de câte şase;

- prezentarea sarcinii didactice presupune anunţarea obiectivelor, explicarea sarcinilor;
ascultarea poveştii;

- activitate în grupuri – fiecare membru al grupului va formula singur întrebări adresate în
primă fază membrilor din grupul respectiv, apoi celorlalte grupe;

- întrecerea între grupe – membrii celor două grupe se aşează faţă în faţă şi se pregătesc de
întrecere, fiecare echipă prezintă, pe rând, câte o întrebare echipei adverse, evaluează răspunsul dat şi
decide punctajul.
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Educatoarea apreciază atât întrebările, cât şi răspunsurile şi validează punctajul. Întrebările nu
trebuie să se repete. Pentru o evidenţă cât mai exactă, punctajele obţinute se trec într-un tabel.

j) R.A.I. -Metoda R.A.I. (răspunde, aruncă, interoghează) este o metodă destul de uşor de
aplicat în activităţile desfăşurate, în special cu preşcolarii mari. Este un joc simplu de aruncare a unei
mingi de la un copil la altul. Cel care aruncă mingea adresează o întrebare celui care o prinde. Acesta
răspunde la întrebare, apoi aruncă mingea altui coleg şi îi pune o altă întrebare vizând conţinutul care
trebuie evaluat ( precizat de la început de către educatoare). Prin caracterul său antrenant şi realizată sub
formă de joc, metoda menţine trează atenţia tuturor copiilor din grupă, participând chiar şi cei mai timizi
dintre aceştia. Copiii sunt atraşi de suspansul generat de întrebările neaşteptate şi de exerciţiul de
promptitudine la care îi solicită jocul.

Această metodă de evaluare poate fi utilizată cu succes, mai ales la grupa pregătitoare, la sfârşitul
unor activităţi de cunoaştere a mediului, educare a limbajului, activităţi cu conţinut matematic.
R.A.I. este atât o metodă de evaluare cât şi strategie de învăţare care îmbină cu succes competiţia şi
colaborarea şi permite realizarea unui feed-back rapid.

k) Jurnalul - Este o metodă de evaluare, utilizată destul de des în spaţiul nord-american, în
care sunt menţionate sarcinile de învăţare, paşii parcurşi, dificultăţile şi reuşitele copiilor, elemente
esenţiale din activitatea desfăşurată. Educatoarea completează în jurnal informaţiile obţinute de la copii,
iar aceştia pot realiza desene, simboluri.

„Jurnalul metacognitiv“ constă în evaluarea copilului la sfârşitul zilei cu privire la conţinutul
învăţării, rezultatele obţinute în activităţile individuale sau comune, în termeni de reuşite şi dificultăţi
întâmpinate, relaţiile şi calitatea acestora cu colegii pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de învăţare. Poate
lua forma unui dialog între copil şi educatoarea sau între copil şi colegii de grupă. Se formulează întrebări
de genul: „Ce ai învăţat să faci astăzi?“, „Ce ţi s-a părut reuşit în activitatea ta de azi?“, „Ce dificultăţi ai
întâmpinat?“, „Cine te-a ajutat?“, „Pe cine ai ajutat?“, „Cum te-ai simţit astăzi?“, „Ce activităţi ai vrea să
repeţi?”, etc .

Metodele alternative de evaluare au valoare formativă, prin faptul că oferă posibilitatea copilului
de a arăta ce ştie, dar mai ales ce ştie să facă; atât educatoarea, cât şi preşcolarii au o imagine permanent
actualizată asupra performanţelor copiilor, asigură un demers interactiv actului de predare-învăţare,
raportându-se la nivelul psihologic al preşcolarilor, prin individualizarea sarcinii de lucru.
În concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formele tradiţionale,
îmbogăţind practica evaluativă. Metodele tradiţionale de evaluare nu sunt înlăturate definitiv, ci sunt
completate şi susţinute în procesul evaluării de metodele alternative. Deoarece ambele tipuri de metode
prezintă atât avantaje, cât şi limite sau dezavantaje, este necesară îmbinarea lor, opţiunea pentru o anume
metodă de evaluare fiind determinată de vârsta copiilor, de volumul de cunoştinţe, de categoria de
activitate şi, în mod deosebit, deobiectivele urmărite.
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PROIECTUL ca strategie de evaluare

Autor: Cojocaru Lăcrămioara

Școala Gimnazială Nr. 3, Piatra Neamț

In practica școlară sunt folosite mai multe metode de evaluare ce se împart în două mari clase:

Metode tradiționale de evaluare:

Probe orale – sunt cele mai utilizate metode la clasă și prezintă avantajul că favorizează dialogul,

elevii având posibilitatea de a-si argumenta răspunsul. Profesorul poate interveni și el corectând

sau completând răspunsul celor chestionați. In folosirea acestei metode trebuie să se țină seama

de o serie de limite precum: gradul diferit de dificultate al întrebărilor, emotivitatea elevilor,

starea afectivă a cadrului didactic, indulgența sau exigența exagerate și altele.

Probe scrise – se concretizează prin lucrări de control sau teze și sunt preferate celor orale

pentru că prezintă unele avantaje: posibilitatea verificării unui număr mare de elevi în același

timp, raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare (înlăturând subiectivismul

profesorului) și avantajarea unor elevi timizi. Prezintă și dezavantaje: eventualele erori efectuate

de elevi în formularea răspunsurilor nu pot fi lămurite și corectate pe loc de către cadrul didactic,

iar elevii nu mai pot fi direcționați utilizând întrebări ajutătoare.

Probele practice – se folosesc la unele discipline specifice și evaluează capacitatea elevilor de a

aplica în practică unele cunoștințe și gradul de stăpânire a priceperilor formate. Ca forme de

realizare amintim: experiențele de laborator, lucrările experimentale, desene, schițe, grafice.

Metode alternative de evaluare:

Investigația – este o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creator cunoștintele; este limitată

la o ora de curs; solicită elevul la îndeplinirea unei sarcini de lucru precise în care își poate

demonstra un întreg complex de cunoștințe și capacități; urmărește formarea unor tehnici de

lucru în grup și individual.

Proiectul – activitate mai amplă ce permite o apreciere complexă a învățării, ajutând la

identificarea unor calități individuale ale elevului. Deși implică și o parte de studiu individual în

afara clasei, această activitate este foarte motivantă pentru elevi.

Portofoliul – instrument de evaluare complex ce include experiența și rezultatele obținute prin

celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de elev. Reprezintă un mĳloc de

a valoriza munca individuală a elevului și acționează ca un factor de dezvoltare a personalității.
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Autoevaluarea – ajută elevii să-și dezvolte capacitățile de autocunoaștere, să-și valorizeze atât

cunoștințe cât și atitudini și comportamente

Examenele – sunt modalități de evaluare externă, care certifică la sfârșitul ciclului școlar

cunoștințele și competențele elevilor sau le permit acestora să avanseze într-o noua formă de

învățământ (examenele de admitere).

În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe:

� alegerea metodele de lucru;

� măsurarea şi compararea rezultatelor;

� utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi a echipamentelor;

� corectitudinea şi acurateţea tehnică;

� organizarea ideilor şi materialelor într-un raport;

� calitatea prezentării.

Este important ca elevii:

� să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv ;

� să cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale;

� să fie nerăbdători pentru a crea un produs de care să fie mândri ;

� să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiect.

Proiectul poate fi individual sau de grup. Pe perioada de realizare a proiectului, elevul are

consultări permanente cu profesorul. Proiectul se încheie în clasă, prin prezentarea în faţa

colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat, dacă este cazul.

.
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Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt următori
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4

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN
CONFECȚIONAREA DE ȘERVEȚELE PENTRU MESE FESTIVE

Crăciunul, Revelionul, Paștele sau orice altă ocazie festivă reprezintă un moment potrivit pentru

a organiza o cină în familie însă, pe lângă mâncarea pe care o gătești cu drag pentru invitați, la

fel de important este și modul în care aranjezi masa festivă, iar ca să ai siguranță că vei face o

impresie bună și că nu vei omite niciun detaliu.

Pași inițiali pentru aranjarea mesei festive

Pentru început e bine să stabilești tema evenimentului, dar și tipul petrecerii. Ține cont, în

primul rând, de ocazia pentru care ai ales să organizezi o masa festivă. Astfel, dacă este vorba de

Crăciun, atmosfera trebuie să fie liniștită deoarece accentul este pus pe familie; dacă e vorba de

petrecerea de Revelion, atmosfera este marcată de distracție și voie bună, la fel ca în cazul unei

petreceri aniversare.

Tot în funcție de ocazia cu care organizezi o masa festivă vei putea să alegi și culorile potrivite

pentru fața de masă, decorațiunile și ustensilele folosite. De regulă, e recomandat să alegi două

culori principale pentru a nu încărca vizual masa, mai ales că va fi plină și cu alte decorațiuni și

diferite feluri de mâncare.

De exemplu, pentru masa de Crăciun poți alege combinații de verde și roșu, roșu și auriu sau

roșu și alb. Daca e vorba de masa de Paște, atunci poți opta pentru verde cu galben sau roșu cu

galben ori roz pal. Opțional, poți adăuga nuanțe metalice sau diferite accente de culoare. Insă,

regula generală este să folosești o paletă restrânsă de culori.

Un alt aspect de care trebuie să ții cont este alegerea tacâmurilor și a veselei. Iar la fel de

important este modul în care le vei aranja la masă. Cu cât ai un meniu mai bogat, cu atât vei avea

nevoie de mai multe tacâmuri și farfurii, pe care va trebui să le așezi pe masă, împreună cu

celelalte accesorii și decorațiuni.

În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe:

� alegerea metodele de lucru;

� măsurarea şi compararea rezultatelor;

� utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi a echipamentelor;
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� corectitudinea şi acurateţea tehnică;

� organizarea ideilor şi materialelor într-un raport;

� calitatea prezentării.

Este important ca elevii:

� să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv;

� să cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale;

� să fie nerăbdători pentru a crea un produs de care să fie mândri;

� să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiect.

Proiectul poate fi individual sau de grup. Pe perioada de realizare a proiectului, elevul are

consultări permanente cu profesorul. Proiectul se încheie în clasă, prin prezentarea în faţa

colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat, dacă este cazul.

TIPURI DE ȘERVEȚELE

Șervețelul – pălăria de episcop

https://wordwall.net/ro/resource/13580359

Proporțiile sunt cheia realizării acestui design, asă că trebuie să ajustezi pliseurile formate la

fiecare pas.

1. Incepe prin îndoirea servețelului pentru crearea unei forme de diamant.

2. Indoaie colțul ascutit cel mai apropiat de tine chiar sub colțul opus pentru a forma un triunghi.

3. Indoaie baza nou formată în sus astfel încât partea superioară să stea chiar sub colțul superior.

4. Indoaie partea din față în jos.
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5. Indoaie partea stangă și partea dreaptă în spate și bagă-le una într-alta pentru a forma un tub,

care să nu se deschidă.

Șervețelul tip buzunar

1. Indoaie partea de jos a șervetelului peste partea de sus.

2. Indoaie partea superioară în jos până spre capătul inferior.

3. Indoaie toate straturile de jos în sus până la jumătate. Netezește și intoarce șervețelul pe

partea cealaltă.

4. Adu partea stangă a servețelului înspre centru și apoi fă la fel cu partea dreaptă.

5. Plisează o jumătate de șervțel înspre cealaltă parte. Intoarce șervețelul și introdu

tacâmurile în buzunarul creat .

Șervețel tip urechi de iepure

1. Impăturește servețelul în trei părți egale astfel încât să se formeze un dreptunghi.

2. Indoaie colțurile șervețelului în sus.

3. Indoaie colțurile de sus a formei obținute, pentru a obține un romb.

4.Ținând de colțurile laterale ale rombului îndoaie-le până în centru după care repetă acțiunea și

vei vedea cum s-au format urechile iepurașului.

5. Infășoară șervețelul cu o panglică și întoarece-l pe partea cealaltă pentru a îndoi partea de jos,

care funcționează drept bază
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Etape de lucru:
1. Indoiți șervețelul în 4 (in jumătate și apoi iar în jumatate) pe lungime;

2. Luați colțurile și formând pe laterale diagonale, duceți-le spre centru;

3. Indoiți spre mĳloc și colturile de sus;

4. Duceți colțurile laterale (stânga și dreapta) spre centru, apasând ușor;

5. Intoarceți șervetelul de la stânga la dreapta (cu fața în sus - până acum se lucra pe spate);

6. Indoiți partea de jos spre centru, ducând colțul circa 2,5 cm peste mĳlocul obiectului;

7. Intoarceți iar șervețelul la poziția inițială (cu spatele în sus);

8. Indoiți partea stângă ușor peste mĳloc;

9. Indoiți și partea dreaptă în același mod, întroducând-o cu vârful ușor în partea stângă,

securizând astfel șervețelul;

10. Intoarceți iar șervețelul cu fața în sus, încercați să îi deschideți cu degetele ușor baza ca să

poată sta în picioare (țineți degetele adunate și încercați să le introduceți ușor în gura bazei

pentru a o lărgi ușor). Separați și îndoiți urechile și așezați-l pe farfurie.
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Șervețelul tip frunză

1. Ia colțul din stânga sus a unui șervețel pătrat și îndoaie-l peste cel din dreapta jos.

2. Repetă încă de două ori această acțiune.

3. Cu șervețelul în forma de triunghi dreptunghic în fața ta, ia colțul de sus și îndoaie-l in jos,

păstrând neîndoit un centimetru de la bază. Apoi mai pliază de două ori bucata pe care ai folosit-

o astfel încât, să rămână în colțul de jos.
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4. Intoarce șervețelul pe partea cealaltă, prinde de colțul de sus și indoaie-l in jos, apoi mai

pliază-l de două ori, ascunde colțurile obiținute și leagă șervețelul cu o panglică.

5. Desfă ușor pliseurile șervețelului pentru a prinde forma de frunză.

MODELE DE ȘERVEȚELE

Diamant Conic Pasarea Paradisului

Lumânări în pahar Floare in pahar Evantai Inel

Bibliografie: Idei pentru aranjarea mesei (Delicii în bucătarie), Editura: Adevărul Holding.
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Comunicare în limba română

Test de evaluare sumativă

Autor: Constantinescu Gianina-Claudia

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Iași

1. Dictare

2. Citește cuvintele. Notează numărul de silabe:

arici tricou cașcaval citește panteră călătoare concert caută ceas

3. Desparte în silabe:

aparte Cameliapalat

4. Eu scriu una, tu scrii multe:

stea avioncarte

5. Ordonează silabele în cuvinte:

ră, cum, pă nos, mi , luviu, Sil
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6. Ordonează cuvintele în propoziție:

alunecă, lui, sania, cu, Matei, ușor

7. Alcătuiește enunțuri după imagini:

Citește textul!

Marius vine la Toma cu tricicleta. Acesta e
supărat. Trenul nu pornește.

Apare tatăl lui Toma. El este mecanic. Ia
patentul și repară roata trenului. Trenul este pus în
mișcare.

Ce veseli sunt copiii!

a) Formulează răspunsuri la întrebări:

Cine vine la Toma?

Cine este mecanic?

Cu ce repară roata tatăl?

b) Transcrie primul alineat.
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Comunicare în Limba română

Test de evaluare sumativă – semestrul I

1. Competente specifice

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare

4.1. Scrierea literelor de mână

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind

materiale diverse

2. Descriptori de performantă
Com-
pe-

tenta
Itemul

Calificativul

Foarte bine Bine Suficient

4.1 Scrie după dictare cuvinte,
propoziții

cuvintele si
propoziția corect

scrise

cuvintele si
propoziția cu 3-4
greseli (omisiuni
litere, punctuație)

cuvintele si
propoziția cu 5-

6 greseli
(omisiuni litere,

punctuație)
3.1
1.3

Stabileste numărul de silabe
al cuvintelor 9 cuvinte 6 cuvinte 3 cuvinte

1.3 Desparte în silabe 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt

1.3 Scrie pluralul substantivelor 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt

4.1 Ordonează silabele în
cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt

3.1
4.2

Ordonează cuvintele în
propozitie

Ordonează si scrie
corect propozitia

Ordonează si scrie
cu 1-2 greseli

Ordonează
partial
cuvintele

4.1
3.2

Formulează propozitii după
imagini 2 propoziții 2 propozitii cu 2-3

grese li de scriere o propozitie

3.1
4.1

Formulează răspunsuri la
întrebări pe marginea
textului citit

3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte Un răspuns
corect

3.1
4.1

Identifică si transcrie
primul alineat

Identifică si tran-
scrie corect primul
alineat

Identifică si tran-
scrie cu 2-3 greșeli
primul alineat (de

scriere, de aranjare
în pagină)

Nu identifică
corect alineatul

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor BINE
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Rezolvă integral si corect 2 – 4 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor SUFICIENT

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ

FB

B

S

I

Observatii:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Puncte tari:

Puncte slabe:

Măsuri ameliorative:

FB – %

B – %

S – %

I – %
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SUBIECT PROPUS PENTRU

OLIMPIADADE LIMBA ȘI

LITERATURAROMÂNĂ-FAZA

JUDEȚEANĂ- 2017

CLASA A IX-A

Autor: VLĂDOIU CORINA

Școala Gimnazială Nr.7, Mediaș, Jud. Sibiu

� Toate subiectele sunt obligatorii.
� Niciun eseu nu va fi precedat de titlu și/sau motto.
� Timpul de lucru: 3 ore.
� Total: 120 de puncte.

Citește cu atenție fragmentele de mai jos:

A. „Trăiam sub stăpânirea bucuriei pe care mi-o dădea
scrisul. Nu mă gândeam și nu făceam altceva decât să scriu,
bucurie care se prelungea și când mă opream ca să mănânc și
să dorm. Niciodată în viață nu mă angajasem într-o acțiune în
care spiriul să fie solicitat atât de total. Poate, mă gândeam,
m-am născut să trăiesc ceea ce am trăit și să scriu o carte. De
mult conștiința colectivă s-a angajat atât de tare în cultură și
creație, încât aceste două forme de viață au intrat în legile
statistice. E tot atât de fatal să scrii o carte cum sunt și celelate
fenomene ale existenței, nașterile, morțile, accidentele și pe un
plan mai mare, desigur, seismele sociale. Oamenii au nevoie să
ia cunoștință de faptele lor, e o lege a timpurilor moderne, care
a apărut întâi la vechii greci. Și adesea această lege sacrifică
pe unul care să le spună. Un italian, spirit înzestrat, a trăit
șaizeci de ani fără să scrie nimic, apoi deodată s-a așezat la
masă, a început să scrie, în trei luni a terminat cartea
(admirabilă!) și îndată după aceea a murit. De ce m-aș speria
eu? Gândul morții era înghesuit undeva la periferia conștiinței
și, când mi se întâmpla să urce mai aproape, îmi venea în minte
reflexia lui Hamlet: dacă va fi acum, nu va mai fi altă dată. Mi-
era egal. Judecătorul nu se grăbea nici el, știam de ce, din
pricina sentinței pe care urma s-o dea, ar fi trebuit să mă sperii,
căci orice element de sugestie este pentru condamnat un
element de șoc, cu toate că acest element nu aduce nimic nou.

- Nu se bazează pe nimic concret, zise Ciceo, ci pe intuiția
pe care o au ei, foarte experimentați cum sunt, că judecătorul
va fi sfătuit să accepte legitimă apărare. Ceva le spune că așa
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va fi, și am întrebat avocați foarte diferiți, care nu se cunosc
între ei.

- Astfel se formează o opinie de care toată lumea începe să
fie sigură, ca să fie dezmințită apoi de faptul brutal al legii, nu
legea înscrisă în coduri, altă lege, mai misterioasă, îi răspunsei.
Nu-mi fac iluzii. Ciceo, tot ce te rog e să mă ajuți să-mi termin
cartea.

- Bine, zise Ciceo, pe data de treisprezece septembrie fă-te
grav bolnav, netransportabil, voi obține o nouă amânare. O să
vorbesc cu medicul închisorii. Am un prieten care îl cunoaște.
Vrei cumva să te bag în spital?

-Nu, zisei hotărât, acolo nu e liniște, n-aș putea să scriu. E
bine cum ai aranjat tu aici, să fiu lăsat în pace. Ia manuscrisul,
bate-l la mașină și adu-mi-l îndărăt. Îmi place să-l răsfoiesc,
să-mi văd scrisul.”

(Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni)

B. „ Dumnezeule, dar ce se întâmplă? Sunt iar la masa de
scris. Mi-e imposibil să-mi stăpânesc panica, bătăile inimii...Pe
brațe am pielea înfiorată. Scriu tremurat, zgării de fapt pagina,
dar trebuie să scriu, fiindcă fulgerările dureroase de amintiri
pe care le-am avut toată ziua, prea rapid stinse ca să pot
prinde ceva din ele în afara emoției pure, s-au desfăcut
deodată sub țeasta mea, când abia ațipisem, într-o răbufnire
insuportabilă. Reacția minții și a viscerelor mele a fost atroce.
Nu știu ce vor să însemne acele imagini, dar ele m-au sleit cu
totul, și cu atât mai puțin o să reușesc să le descriu aici în
indescriptibilul lor. Am văzut de fapt nu imagini, ci o emoție
mare, sau o mare lumină, așa cum, oricâte chipuri himerice
vezi în focul de vreascuri, privești de fapt numai flacăra. Era
ca un film vechi, pâlpâitor, derulat de un aparat de proiecție
antedeluvian*. Lumina difuză, galbenă-sepia, era străbătută
rapid, vertical, de dungi tremurate, stropi și zigzaguri
scliptoare. Am văzut interiorul unei camere în care personaje
ectoplasmatice* abia se deslușeau între mobile. Se mișcau lent
în câmpul camerei fixe, ca niște pești alburii într-un iaz, într-o
pantomimă ciudată, de neînțeles, cum ai vedea o scenă pe o
fereastră străină. Fetița care stătea jos pe covor, aliniindu-și
păpușile pe marginea patului, trebuie să fi fost sora mea, puțin
înainte să moară: o recunoșteam din fotografia (în tonuri de
sepia și ea) pe care-o păstra mama în vechea ei geantă stacojie
cu acte și mărunțișuri. O descoperisem întâmplător, între
legitimații, siguranțe și bonuri, în adolescență, pe când uitasem
– sau îmi aduceam vag aminte – că avusesem o surioară.
Niciodată, deși am hărțuit-o cu întrebările, mama n-a vrut să-
mi spună când se născuse, unde era înmormântată.... Se
contrazicea, se încurca în explicații și până la urmă se
închidea într-o tăcere încăpățânată. Acum sora mea vorbea
neîncetat, codițele îi scânteiau pe când întorcea capul vioi în
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toate părțile, dar în loc de oricare zgomot nu se auzea decât
păcănitul stins al proiectorului. Camera îmi era cunoscută: mă
reîntorsesem în odaia copilăriei mele. Pe jos, bucăți dintr-un
joc de construit: mici cilindri, coloane, prisme, conuri. Printre
ele, bucle de film alb-negru, developat, împrăștiate peste tot.[…]

Foaia e umedă de la transpirația mâinii mele. Nu mai pot.
Dar am venit la Cumpătu hotărât să termin odată. Să rezist
oricărei priviri. Să ies din bătălia asta psihică vindecat, ori să
nu mai ies niciodată. Mă culc la loc în câteva minute. Doamne,
de-aș putea să rezist!”

(Mircea Cărtărescu, Travesti)
antedeluvian*=învechit,perimat, demodat.
ectoplasmatice*=spiritualizate,care sunt învăluite într-o

anumită aură.

Subiectul I 30 de puncte
Răspunde, pe foaia de concurs, la fiecare dintre următoarele
cerințe:

1. Ilustrează, cu exemple din ambele text suport , două
mĳloace diferite prin care se manifestă funcția
emotivă/expresivă a limbajului. (6 puncte)

2. Demonstrează, prin raportarea la cele două texte suport,
prezența a două structuri sau tehnici specifice descrierii.(6
puncte)

3. Explicarea rolului dialogului în construcția narațiunii prin
referire la primul text suport. (6 puncte)

4. Explică semnificația secvenței: „Trăiam sub stăpânirea
bucuriei pe care mi-o dădea scrisul. Nu mă gândeam și nu
făceam altceva decât să scriu, bucurie care se prelungea și
când mă opream ca să mănânc și să dorm. Niciodată în viață
nu mă angajasem într-o acțiune în care spiriul să fie solicitat
atât de total. Poate, mă gândeam, m-am născut să trăiesc ceea
ce am trăit și să scriu o carte. De mult conștiința colectivă s-a
angajat atât de tare în cultură și creație, încât aceste două
forme de viață au intrat în legile statistice. E tot atât de fatal să
scrii o carte cum sunt și celelate fenomene ale existenței,
nașterile, morțile, accidentele și pe un plan mai mare, desigur,
seismele sociale. Oamenii au nevoie să ia cunoștință de faptele
lor, e o lege a timpurilor moderne, care a apărut întâi la vechii
greci”.(6 puncte)

5. Susține-ți opinia despre modul în care imaginea
autorului se reflectă în cele două texte citate. (6 puncte)

Notă!
Niciun răspuns nu va depăși 100 de cuvinte.
Subiectul al II-lea 30 de puncte
Imaginează-ți că ești un reporter care îi ia un interviu

scriitorului Mircea Cărtărescu despre modul în care
experiențele personale se reflectă în romanul său, Travesti.
Inițiază un dialog de 6-8 replici cu scriitorul.Dialogul nu va
depăși 300 de cuvinte.
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Subiectul al III-lea 30 de puncte
Scrie un eseu de 600-900 de cuvinte despre raportul

dintre ficțiune și realitate în actul de creație , pornind de la cele
două fragmente citate şi valorificând experienţele tale culturale.

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura
textului de tip argumentativ: ipoteza, constând înformularea
tezei/a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu
3 argumente/raţionamente logice/exemple concrete etc.) şi
concluzia/sinteza.

Redactare 30 de puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare,

lucrarea ta trebuie să aibă cel puţin 900 de cuvinte.
Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 30 de puncte

(organizarea ideilor în scris – 6 puncte; abilităţi de analizăşi de
argumentare – 6 puncte; utilizarea limbii literare – 6 puncte;
ortografia – 4 puncte; punctuaţia – 4 puncte;aşezarea în pagină,
lizibilitatea – 2 puncte, respectarea precizărilor privind numărul
de cuvinte – 2 puncte).



88

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ACTIVITATEA

INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

Autor: Coroban Daniela Natalia

Școala Primară Nr.2 Stânceşti

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o
componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și
sumativă) sunt în relație de complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ.

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

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe
elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu
seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința
soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de
învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se
consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor
propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării
premiselor favorabile unei noi învățări.

Referitor la importanța evaluării inițiale,este bine de precizat că ea oferă profesorului și
elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și de a formula
cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic
imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele:

� tratarea diferențiată a elevilor;
� selecția riguroasă a conținutului învățarii;
� utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult

capacitățile intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;
� îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală

și pe grupe).

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece
poate fi desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mĳlocul sau sfârșitul lui, atât
înaintea unor teme, cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează
la testarea cunoștințelor elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor
priceperi și aptitudini. Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de
fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor
fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un
fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces.
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Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până
în acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au
catalizat energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi
concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării
elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers
împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea
excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea
inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca
aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai
bine pregătirea următoare.

Evaluarea în general,deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în
spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate.
Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât
să vindeci”. Astfel și în cadrul procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea
permanentă a nivelului de reușită a elevilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și
prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă
constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează
activitatea pusă în beneficiul școlarului.

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

BIBLIOGRAFIE:
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și

Pedagogică București, 1981.
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București,

2000.

Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura
Humanitas Educațional, București, 1998.
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Secțiune de test –

ascultare, clasa a II-a

Autor: Cumpănașu Delia Adina

Școala Gimnazială ”Ion Popescu” Bărbătești, Gorj

Comunicarea eficientă presupune ascultare. Deși pare simplă, ascultarea activă este greu
de obținut. La fel ca și vorbirea, ascultarea se referă la tipurile de activități de vorbire care
realizează comunicarea orală în toate situațiile și domeniile de comunicare. Prin urmare,
comunicarea este eficientă doar dacă se obține o înțelegere reciprocă absolută. Acest scop se
atinge prin exerciții de ascultare complexe, încă de la vârstă școlară mică.

Mecanismele ascultării sunt mecanisme generale de memorie funcțională, mecanisme de
reflecție anticipativă etc. Produsul ascultării este o inferență la care copilul ajunge în procesul de
ascultare și pe baza rezultatelor înțelegerii interne a gândirii altcuiva, prin alegerea (selecția),
identificarea conexiunilor semantice, prin realizarea de corespondențe intra-conceptuale.

Structura textului: Monolog construit
Domeniu: autobiografic
Context: prezentare personală
Sarcini:
- să identifice scopul și contextul comunicării (înțelegere la nivel local),
- să aleagă varianta adecvată (înțelegere și interpretare),
- să argumenteze (analiză și evaluare).
Abilităti verificate:

� Poate procesa texte rostite clar și rar
� Poate înțelege texte la nivel global și local
� Poate repera anumite informații explicite (timp, loc, personaje etc.) din texte variate
� Poate identifica cuvintele-cheie dintr-un text
� Poate răspunde la întrebări despre textul audiat și poate să-l repovestească cu ajutorul lor
� Poate deduce /aproxima sensul unui cuvânt cu ajutorul contextului
� Poate înțelege referințele din texte (pronume personale, demonstrative, substantive)
� Poate sesiza relațiile simple (de scop, de cauzalitate etc.) între ideile exprimate în text,

dacă acestea sunt marcate cu ajutorul conectorilor
� Poate face inferențe logice și explicative
� Poate folosi contextul, cunoștințele generale despre lume și experiența personală pentru a

interpreta mesajul textului
� Poate recunoaște funcțiile comunicative exprimate cu ajutorul enunțurilor/structurilor

simple în contexte de comunicare familiare
� Poate recunoaște funcțiile de bază ale intonației (secvențierea lanțului vorbirii în unități

de idei, întrebare, exclamație etc.)
� Poate identifica atitudinea personajelor/naratorului
� Poate identifica câteva trăsături de bază ale personajelor
� Poate face legătura între opiniile sale și textul audiat și între textul audiat și alte texte.
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Sarcina 1 ( patru minute, 1 punct/item)

Elevii ascultă prima parte a textului și identifică contextul comunicării, apoi completează
propozițiile ( aproximativ patru minute, fără dicționar).

a)Personajul se numește…. (Robinson)….
b)A plecat de acasă când avea…..(nouăsprezece ani)…
c)A învățat meseria de ….(marinar)….
d)A mai avut….(doi)…..frați.

Sarcina 2 ( cinci minute, 1punct/item)

Elevii ascultă textul în întregime și identifică informații relevante:
Adevărat/fals:
a)Personajul s-a născut la Londra. A/F
b)La nouăsprezece ani știa deja o meserie. A/F
c)A pornit cu o corabie spre Guineea. A/F
d)Pe insulă a învățat să fabrice mobilă. A/F

Sarcina 3 ( șapte minute, două puncte)
Copiii ascultă din nou textul și li se cere să aprecieze ce l-a ajutat pe eroul poveștii să

supraviețuiască pe insulă, apoi să motiveze răspunsul scriind despre activitățile pe care le avea
acesta.

Transcrierea textului:

Numele meu este Robinson. M-am născut într-un oraș numit York. Am avut doi frați cu
care mă înțelegeam destul de bine. Nu pot să spun că am fost un copil prea cuminte.

La nouăsprezece ani, împotriva voinței părinților și fiindcă doream aventuri, am plecat
cu un prieten și ne-am îmbarcat pe o corabie. Nu prea știam să fac mare lucru!

Din nefericire, corabia s-a scufundat, dar am fost salvați de alta. Atunci am învățat să
navighez. Până la urmă, am devenit căpitan de corabie și am plecat în Guineea. Am fost
surprinși de o furtuna puternică, corabia s-a scufundat, iar eu m-am trezit ținîndu-mă de o
scândură, în apa rece. Noroc că eram in preajma țărmului, spre care am înotat!

Au urmat zile grele. Mi-am început viața pe o insula pustie. Noroc că am recuperat
câteva lucruri folositoare de pe corabie, care pluteau pe apă. Insula a devenit mica mea
împărăție; am găsit hrană, mi-am construit adăpost. Am învățat să cultiv cereale, am domesticit
un papagal și o mulțime de capre. Îmi ocupam mare parte a timpului cu vânătoarea. Am reușit
să macin grăunțele de grâu și chiar să fac pâine. Culegeam fructe, pe care le uscam ca să le
păstrez pentru anotimpul rece.

Mai târziu am reușit să salvez din mâinile sălbaticilor, care veneau uneori pe insulă, pe
un biet băiat, pe care l-am botezat Vineri. Am trait douăzeci și opt de ani pe insulă, la capătul
cărora am fost găsit de o corabie cu care m-am întors în Anglia.
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Proiect de lecție

Autor: Damian Claudia

Şcoala Gimnazială Domnească Târgu Neamţ

I. Partea Introductivă

Numele şi prenumele: Damian Claudia

Şcoala Gimnazială Domnească Târgu Neamţ

Clasa: a VII-a A, B

Disciplina: Biologie

Tema: Sistemul Nervos

Unitatea de învățare: Sistemul nervos

Data: 4.11.2019

Durata: 50 min

Scopul lecţiei: reorganizarea și consolidarea cunoștințelor deja însușite prin stabilirea de noi

corelații între noțiunile despre sistemul nervos, în vederea înțelegerii relațiilor dintre

organelle componente

Competențe specifice :

1.1 Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme utilizate ca surse pentru

explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene;

1.3 Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru;

2.1 Interpretarea contextualizată a unor informații științifice;

2.2 Expunerea în cadrul unui grup a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte,

produse artistice cu mĳloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei;

3.1 Realizarea unor modele a unor sisteme biologice;

3.2 Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unor investigații;

4.1 Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos.

4.2 Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate;

;
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Competențe derivate:

C.1: identificarea părților componente ale sistemului nervos;

C.2: înțelegerea relației dintre structura și funcțiiile sistemului nervos;

C.3: explicarea structurii interne și externe a componentelor sistemului nervos;

C.4: utilizarea corectă a terminologie specifice biologiei;

C.6: realizarea unor activități experimentale în vederea evidențierii unor reflexe;

C.7: cunoașterea unor afecțiuni ale sistemului nervos;

Tipul lecţiei: lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor

Strategii didactice:

a) metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, modelarea, observația dirĳată, tehnica

organizatorilor grafici, explicația, învățarea prin cooperare, problematizarea,

metoda cubului;

b)Mijloace de realizare: manual, planșe cu sistemul nervos, mulaje, fişe de lucru,(Anexa 2),

laptop, televizor, tablă, cretă, foi de flip-chart, markere, lămâie;

c) Forme de organizare: frontală, individual, pe grupe;

d) Locul de desfășurare: sala de clasă

Resurse bibliografice:

1. Costică, Naela, (2008) - Metodica predării Biologiei, Editura Grphys, Iaşi;

2. Ion, I., Ulpia Maria Leu, Ion C., (2004), - Metodica predării-învăţării biologiei, Editura

Solaris, Iasi;

3. Lazăr, V., Căprărin, Daniela, (2008), - Metode didactice utilizate în predarea biologiei,

Editura Arves ;

4. Lazar,V., Nicolae, M., – Lecţia forma de bază a organizarii procesului de predare-învãţare-

evaluare la disciplina biologie, Editura Arves ;

5. Marcu-Lapadat, M., Macovei, F., Dobran, F., (2006), Biologie- manual pentru clasa a VII-a,

Editura Teora, Bucureşti;

6. Șăitan, T., Popescu, A., S., Roșescu, M., R., Petrov, D., Cerbu, V., Gurzun, C., (2017),

Biologie – manual pentru clasa a VII-a, Editura Didactica Publishing House;

7. Programa școlară pentru disciplina Biologie clasele a V -a -a VIII -a aprobată prin Ordinul

Ministerului Educației Naționale nr. 3393 / 28.02.2017;
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II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr.

crt.

Evenimentele

lecţiei

Competențe

specifice

Conţinut şi sarcini de predare-învăţare Metode şi

procedee

Instrumente

de evaluareActivitatea profesorului Activitatea elevilor

1

Moment

organizatoric

2 min

Profesorul verifică prezența elevilor și

pregătește materialele didactice necesare

desfășurării leției.

Răspund la prezență,

verifică să aibă caietele și

cărțile deschise și sunt

atenți la explicațiile

profesorului.

Conversația

2.

Captarea

atenției

2 min

Profesorul scoate de sub un bol acoperit

o lamâie pe care începe să o stoarcă în fața

elevilor.

Ii întrebă pe elevi ce simt.

Urmăresc cu atenție ceea

ce face profesorul și apoi

răspund întrebării. Iși

amintesc experimentul lui

Pavlov.

Conversația,

Demonstrație

,

experimentul

Observarea

sistematică,

3. Anunțarea

temei, a

competențelor și

a conținuturilor

supuse

recapitulării

2 min

Cu ajutorul videoproiectorului redă

planul de recapitulare (Anexa1) stabilit cu

elevii în ora anterioară și prezintă

competențele care sunt urmărite pe

parcursul orei.

Sunt atenți la comunicările

profesorului și urmăresc

planul de recapitulare.

Conversația

Profesorul împarte elevii în 6 grupe și le Sunt atenți la explicații, își Conversația,
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3.

Recapitularea și

sistematizarea

conținuturilor

pe baza planului

de recapitulare

stabilit cu elevii

în ora anterioară

37 min

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

explică că vor recapitula noțiunile prin

metoda cubului. Cere câte unui

reprezentant din fiecare grupă să aleagă un

număr de la 1 la 6, fără ca acesta să se

repete. Imparte grupurilor plicurile cu

sarcinile de lucru aferente, precum și colile

de flip-chart.

După atribuirea sarcinilor de lucru explică

elevilor cerințele.

Grupa 1: DESCRIE – Anexa 2

Are ca sarcină identificarea componentelor

SN și prezentarea acestora sub forma unui

ciorchine în fața întregii clase pe colile de

flip-chart primite.

Grupa 2: COMPARĂ – Anexa 2

Sarcina este reprezentată de completarea

unui tabel cu distribuția celor două tipuri

de substanțe în axul cerebro-spinal.

aleg reprezentantul.

Grupa 1 identifică pe

materialele avute la

dispoziție componentele

SN și le clasifică sub

forma unui ciorchine.

Prezintă modul de

distribuție a substanței

cenușii și a celei albe

Elevii vor prezenta

propriile răspunsuri, vor

realiza asocierile în fața

Explicația

Metoda ,,cub

ului”

Explicația

Observația,

Expunerea,

Ciorchinele

Observația,

Explicația,

Conversația

Observarea

sistematică,

probă orală,

Proba scrisă
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C.7

La nevoie profesorul intervine și

corectează eventualele greșeli.

Grupa 3: ASOCIAZĂ – Anexa 2

Această grupă trebuie să citescă cu atenții

o serie de informații despre părți ale

sistemului nervos, să identifice cărui

component îi este caracteristic și să

descopere elementul lipsă din coloana A.

În vederea scurtării timpului necesar

pentru prezentarea răspunsurilor în fața

clasei de către elevi , voi atașa o coală de

flip-chart cu fișa acestora de lucru.

Grupa 4: ANALIZEAZĂ – Anexa 2

Trebuie identifice cele două componente

ale SN și să adnoteze desenele de la neuron

și măduva spinării.

Apoi să prezinte proprietățile neuronului și

funcțiile măduvei spinării.

Corectez eventualele greșeli sau noțiuni

incomplete.

Grupa 5: APLICĂ – Anexa 2

Grupa 5 trebuie să prezinte sub forma unui

clasei.

Pe coala de flip-chart ce

conțin exact informațiile

de pe fișa lor de lucru,

elevii asociază noțiunile

din coloana B cu

componentele cărora

aparțin din coloana A.

Recunosc imaginile care

reprezintă neuronul și

măduva spinării.

Prezintă apoi proprietățile

neuronului și funcțiile

măduvei spiinării.

Realizează ciorchinele cu

Conversația,

explicația

Conversația,

explicația,

Conversația,
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ciorchine câteva dintre afecțiunile SN

precum și Factorii de risc și efectele

acțiunii acestora asupra SN prin

completarea unei diagrama de tip: cauză –

efect.

Grupa 6: ARUMENTEAZĂ – Anexa 2

Sarcina de lucru este constituită din

recunoașterea tipului de reflex dintr-o

imagine. Elevii trebuie să argumenteze

răspunsul ales și apoi să prezinte

caracteristicile reflexelor condiționate și

ale celor necondiționate.

După rezolvarea tuturor sarcinilor de către

elevi, profesorul redă cu ajutorul

videoproiectorului particularitățile

sistemului nervos la vertebrate.

6 afecțiuni ale SN studiate,

apoi redau schematic, prin

intermediul diagramei

cauză – efect, factorii de

risc care acționează asupra

SN precum și efectele

acestora.

Elevii recunosc reflexul de

apărare/reflexul de flexie

declanșat de acțiunea unui

stimul nociv asupra pielii.

Apoi prezintă

componentele arcului

reflex: receptorul, calea

aferentă, centrul reflex,

calea eferentă, efectorul

Urmăresc imaginile și

discută pe baza lor.

Ciorchinele,

Diagrama

cauză-efect

Problematiza

rea,

Conversația,

Explicația

Conversația,

Explicația
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4

Fizarea/retenția

și transferul

cunoștințelor

3 min

Solicit elevilor să dea exemple de reflexe

conditionate dobândite pe parcursul vieții.

Dau exemple de reflexe

dobândite prin propria

experiență.

Conversașia

explicația

Observarea

sistematică,

probă orală,

5.

Evaluarea

performanțelor

2 min

Informez elevii asupra corectitudinii

răspunsurilor date pe parcursul orei, a

modului în care și-au însușit cunoștințele

referitoare la sistemul locomotor.

La sfârșitul orei sunt notați elevii care au

fost foarte activi și au răspuns corect..

Conversația,

explicația

autoevaluare

a

6. Asigurarea

conexiunii

inverse

5 min

Profesorul oferă explicații suplimentare în

vederea clarificării noțiunilor mai puțin

înțelese, a completării lacunelor.

Ascultă cu atenție Conversația,

explicația

7. Sarcini de lucru

pentru acasa

2 min

Profesorul face recomandări în vederea

studiului individual pentru ora de evaluare.

Conversația
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Anexa 1

Plan de recapitulare – Mișcarea și sensibilitatea la plante/ Sistemul nervos

Mișcarea și
sensibilitat
ea la plante

Alcătuire

Clasificare

Sistemul
nervos

Mișcări
ac�ve

Trunchiul
cerebral

Encefalul

Măduva
spinării

Emisferele
cerebrale

Funcții

Cerebelul
și

diencefal

Mișcări
pasive



100

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Anexa 2

GRUPA 1 – DESCRIE

Fișă de activitate

Sistemul nervos

Materiale necesare: fișă de activitate, manual de biologie, atlas anatomic, planșe, mulaje;

Mod de lucru:

Din ce este alcătuit sistemul nervos și care este rolul acestuia?

Sarcini de lucru:

� Observă pe planșe alcătuirea sistemului nervos!

� Recunoaște componentele!

� Realizează o schemă cu alcătuirea SN sub forma unui organizator grafic de tip ciorchine!

� Prezentați în fața întregii clase rezultatele muncii voastre !

GRUPA 2 – COMPARĂ – ce este asemănător și ce este diferit

Fișă de activitate

Sistemul nervos

Materiale necesare: fișă de activitate, manual de biologie, atlas anatomic, planșe, mulaje;

Mod de lucru:

Din ce este alcătuit sistemul nervos și care este rolul acestuia?

Sarcini de lucru:

� Observă pe planșe, mulaje și în manual distribuția substanței cenușii si a celei albe în cele

două etaje ale SNC;

� realizează o comparație între cele cele două substanțe și completează tabelul următor:

Distribuția substanței cenușii și a substanței albe în axul cerebro - spinal
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Sistemul

nervos

Măduva spinării Trunchiul cerebral Cerebelul Emisferele

cerebrale

Substanța

cenușie

Substanța

albă

GRUPA 3 – ASOCIAZĂ

Fișă de activitate

Sistemul nervos

Materiale necesare: fișă de activitate, manual de biologie, atlas anatomic, planșe

Mod de lucru:

Din ce este alcătuit sistemul nervos și care este rolul acestuia?

Sarcini de lucru:

� citește informațiile prezentate mai jos;

� asociază fiecare informație din coloana B cu structura căreia îi aparține din coloana A;

� o informație nu prezintă nicio asociere. Descoperă cărei structuri îi aparține.

A B

Măduva spinării � Forma de fluture a substanței cenușii împarte

substanța albă în cordoane

� Prezintă la exterior o scoarță cerebrală cu o

suprafață de 2200 cm3 și conține cca 18

miliarde neuroni;

Trunchiul cerebral � La suprafață prezintă substanță cenușie

brăzdată de șanțuri;

� Substanța cenușie este fragmentată în nuclei

din cauza fibrelor ascendente și descendente;

Cerebelul � Prezintă 31 perechi de nervi micști ce conțin

fibre senzitive și motorii;

Diencefalul � Este situat între trunchiul cerebral și creierul
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mare având rol de transmitere a impulsurilor

care vin de la piele, mușchi și organele interne,

prin căi senzitive ale măduvei și trunchiului

cerebral către scoarța cerebrală;

Emisferele cerebrale � Substanța cenușie înconjură substanța albă

situată la înterior și în care trimite prelungiri

conferindu-i aspect de arbore.

� Are forma unui trunchi de con cu baza mare în

sus;

� Șanțurile superficiale împart lobii cerebrali și

giri sau circumvoluțiuni;

� sunt în număr de 31 de perechi și sunt alcătuiți

din două rădăcini, un trunchi mixt și mai multe

ramuri;

� utilizează acetilcolina și vasopresina pentru

transmiterea impulsurilor nervoase

GRUPA 4– ANALIZEAZĂ- spune din ce este făcut

Fișă de activitate

Sistemul nervos

Materiale necesare: fișă de activitate, manual de biologie, atlas anatomic, planșe

Mod de lucru:

Din ce este alcătuit sistemul nervos și care este rolul acestuia?

Sarcini de lucru:

� observă imaginile de mai jos.

� identifică componentele din imagini și adnotează desenele;

� prezintă proprietățile/funcțiile celor două componente;

GRUPA 5 – APLICĂ
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Fișă de activitate

Sistemul nervos

Materiale necesare: fișă de activitate, manual de biologie, atlas anatomic, planșe

Mod de lucru:

Din ce este alcătuit sistemul nervos și care este rolul acestuia?

Sarcini de lucru:

� completează ciorchinele de mai jos cu 6 afecțiuni ale sistemului nervos;

� realizează diagrama cauză – efect ale factorilor de risc ce acționează asupra SN precum și

efectele acțiunii acestora.
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Grupa 6: ARGUMENTEAZĂ

Fișă de lucru

Sistemul nervos

Materiale necesare: fișă de activitate, manual de biologie, atlas anatomic, planșe

Mod de lucru:

� Din ce este alcătuit sistemul nervos și care este rolul acestuia?

�

�

Sarcini de lucru:

� privește imaginea de mai jos și identifică tipul de reflex produs;

a. voluntar; b. involuntar;

� argumentează alegerea făcută;

� prezintă caracteristicile reflexelor conditionate și ale celor necondiționate;



105

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Test de evaluare

Scopul testului:

� identificarea modului de asimilare a cunoștințelor elevilor referitoare la sistemul nervos și

compararea rezultatelor la clasele supuse cercetării;

� identificarea rolului și locului pe care îl are lecția de recapitulare și sistematizare a

cunoțtințelor în cadrul procesului de învățare;

Competențe derivate:

C1. Identificarea pe desene a componentelor care intră în alcătuirea sistemului nervos;

C2. Cunoașterea particularităților structurale ale sistemului nervos ;

C3. Cunoașterea proprietăților neuronului;

C4. Modelarea prin intermediul desenului a schemei arcului reflex arcului reflex;

Matrice de evaluare:

Instrument de

evaluare

C
om

pe
te

nț
e

vi
za

te

Pr
ob

a
or

al
ă

Pr
ob

a
sc

ri
să

Pr
ob

a
pr

ac
tic

ă

O
bs

er
va

re
a

si
st

em
at

ic
ă

In
ve

st
ig

aț
ia

A
ut

oe
va

lu
ar

e

Competențele unității

de învățare

Identificarea pe desene

a componentelor care

intră în alcătuirea

sistemului nervos

3.1 X X X X

Cunoașterea

proprietăților

neuronului

1.1 X X X X

Interpretarea

contextualizată a unor

informații științifice;

2.1 X X X
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Înțelegerea relației

dintre structura și

funcțiile sistemului

nervos

2.2 X X X X X

Modelarea prin

intermediul desenului a

schemei arcului reflex

2.1 X X X

Utilizarea corectă a

terminologiei specifice

biologiei

3.2 X X X

Cunoașterea unor

afecțiuni ale sistemului

nervos

4.1 X X X

Realizarea unor

activități experimentale

ale sistemului nervos

3.2 X X X X X
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Test de evaluare

Numele și prenumele:

Clasa a VII-a:

I. Desenul următor reprezintă celula nervoasă(neuronul)

a. completează în dreptul săgeților denumirile componentelor neuronului; (1 punct)

b. precizați două proprietăți ale neuronului; (0,5 puncte)

II. Completează cu noţiunile corecte spaţiile libere ale afirmaţiilor următoare: (2 puncte)

1. Sistemul nervos central este format din ………… şi ……………. ………………. .

2. Neuronii se leagă între ei prin ……………… .

3. În creierul mare substanța cenușie se află la …………… formând ……………. …………….

4. La nivelul trunchiului cerebral substanța cenuşie se află la …………….. sub formă de……..

5. Nervii ………. conduc comenzile elaborate de centrii de comandă la organele efectoare.

III. Alegeți răspunsul corect: (0,50 puncte)

1. Scoarța cerebrală:

a. prezintă substanță albă la exterior c. este alcătuită din prelungiri ale neuronilor

b. prezintă arii senzitive, motorii și de asociație d. se află la suprafața cerebelului

2. Substanța alba din măduva spinării are următoarele caracteristici:

a. este alcătuită din corpul celular al neuronilor; c. este dispusă sub formă de fluture;

b. formează scoarța cerebrală; d. este alcătuită din axonii neuronilor;

IV. Notați două exemple de reflexe necondiționate și două caracteristici;

V. 1. Precizați două tipuri de protecție întâlnite la nivelul măduvei spinării;

2. Ilustrează prin desen schema arcului reflex.
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3. Alcătuiește un eseu intitulat ,,Măduva spinării la om” în care să prezinți: localizarea,

limitele, regiunile ei, poziția substanței cenușii și a celei albe, proprietăți.

Barem de corectare și notare

I. a. corp celular, dendrite, axon, butoni terminali 4 x 0,25p= 1 punct

b. se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare proprietate scrisă 2 x 0,25p =0,5 puncte

II. Se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare noțiune correct completată:

encefal, măduva spinării, sinapse, exterior, scoarța cerebrală, interior, nuclei, motori.

8x 0,25p = 2 puncte

III. 1. a; 2. d 2x 0,25p = 0,50 puncte

IV. Pentru fiecare exemplu de reflex necondiționat se acordă câte 0,25 puncte

2x 0,25p = 0,5 puncte

Pentru enumerarea caracteristicilor reflexelor necondiționate se acordă câte 0,25 puncte

2x 0,25p = 0,5 puncte

V.

1. se acordă 0,25 puncte pentru fiecare tip de protecţie 0,50 puncte

2. se acordă 0,25 puncte pentru fiecare componentă a arcului reflex 1,25 puncte

3. localizarea maduvei spinării 0,25 puncte

limite 0,25 puncte

regiuni 1,25 puncte

localizare substanța cenușie și albă 0,50 puncte

NOTĂ: Se acordă 1 punct din oficiu TOTAL 10 PUNCTE
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Fișă de evaluare formativă

Comunicare în limba română

Autor: Deaconeasa Verginica

Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța

1.Încercuiește literele v și V :

Viorel are opt ani. El a primit o vioară. Este vesel, însă ar fi vrut un avion sau un vapor.
Nu este supărat.Tata îi spune că va primi la vară un avion cu aripi mov.

Vali intră în cameră. Se uită la vioară, apoi o ia din cutie. O pipăie.Vioara este minunată!

2.Unește cuvintele cu imaginea corespunzătoare:

VAPOR

VULTUR

COVOR

MORCOV

VIOARĂ

VINETE
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MORCOVI

3.Găsește în careu cuvinte care conțin litera v / V :

V E S E L M

A P A L I O

P U N E N V

O R I V A L

R I E A R E

V U L P E U

4.Ordonează cuvintele în propoziție, punând numărul corespunzător :

VINE NOI LA VICTOR .

ESTE UN VICLEAN VULPEA ANIMAL.

PE CAIETUL ESTE MASĂ MOV.

5.Descoperă mesajul și realizează un desen potrivit:

A Ă V E N I T P R M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1 3 4 5 6 7 8 9 6 10 2 3 1 9 1

ITEM REALIZAT ÎN CURS DE REALIZARE

Identifică literele mari și mici
de tipar

10- 12 litere 6-8 litere

Asociază imaginea cu
reprezentarea grafică a
cuvântului

6-7 asocieri 3-4 asocieri

Recunoaște cuvinte uzuale
care conțin literele mari și
mici de tipar

4-5 cuvinte 2-3 cuvinte

Decodează un mesaj scris decodează 3 propoziții Decodează 1 propoziție

Redactează un mesaj simplu
(propoziție formată din 3
cuvinte ) și realizează desenul
potrivit

3 cuvinte

desen ce conține 3 elemente
specifice mesajului

primele două cuvinte

desen ce conține cel puțin un
element specific mesajului
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PROIECT DE LECȚIE

Autor: Diaconița Cristina Liliana

Liceul Tehnologic Nr.2, Tg-Jiu

Data: 15.02.2022
Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Nr.2, Tg-Jiu
Profesor: Diaconița Cristina Liliana
Clasa : a XI-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Perioada modernă (Perioada pașoptistă) –sec al XIX-lea-început de sec.XX
Subiectul: Dacia Literară, Junimea și Convorbiri literare, Titu Maiorescu-studii critice
Tipul lecţiei: de EVALUARE
Timp de lucru : 25 de minute

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE ALE EVALUĂRII :
La sfârșitul acestui test, elevii vor fi capabili:

O1: să identifice principiile estetice susținute de revista Dacia Literară;
O2: să precizeze rolul Junimii și al revistei Convorbiri literare;
O3: să exemplifice studii critice maioresciene;
O4: să definească anumite concepte, teorii maioresciene;
O5: să evidențieze titluri de studii critice ale lui T.Maiorescu și conținutul de idei al acestora.
O6: să interiorizeze valori, atitudini, legate de evoluția literaturii românești în diferitele sale etape.

Strategia didactică :

Metode și procedee : itemi cu alegere multiplă.

Resurse : capacitățile intelectuale ale elevilor, cunoștințele anterioare ale elevilor.
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Forme de organizare : activitate individuală.

Mijloace de învățământ : test de evaluare.

Bibliografie : Manual de limba și literatura română, clasa a XI-a, ed.Art,2005

Constantin Parfene,Metodica studierii limbii și literaturii române în școală, Ed.Polirom, Iași, 1999

Modalități de evaluare : notarea pe bază de punctaj.

1) Momentul organizatoric

Salutul, notarea absențelor și pregătirea materialelor necesare pentru lecție, a testelor de evaluare.

2) Captarea atenției

Elevii sunt anunțați despre testul de evaluare, alcătuit în baza unor itemi, în urma căruia trebuie să demonstreze că și-au însușit principii estetice,

teorii, concepte ale literaturii pașoptiste - Dacia literară, Junimea și Convorbiri Literare, studiile critice maioresciene.

3) Anunțarea subiectului lecției, a tipului de lecție și enunțarea obiectivelor

Profesorul anunță subiectul lecției, specificând că este vorba de o lecție de evaluare care punctează pricipii estetice, teorii, concepte ale

literaturii despre Dacia Literară, Junimea și Convorbiri literare, studii critice ale lui Titu Maiorescu.

Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și enunță obiectivele operaționale, citind apoi itemii din testul de evaluare și anunțând punctajul pentru

fiecare item în parte.

� Link test în aplicația on-line, digitală, aplicație interactivă WORDWALL – test cu alegere multiplă

� https://wordwall.net/resource/7271135
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Nr
.
crt

Etapele
lecţiei

Ob
ev.

Conţinutul activităţii Strategia didactică:
resurse

Evaluare

Activitatea profesorului Activitatea elevului timp procedurale materiale Forme de
organizare

1. Moment
organizatoric

-asigură ordinea şi verifică
dacă toţi elevii au toate
materialele necesare pe
bancă.

- se pregătesc pentru
oră.
-semnalează absenţii
sau probleme de
organizare, dacă este
cazul.

1` conversaţia catalogul frontal
individual

aprecieri
verbale
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2. Captarea
atenţiei

- se reaminteşte elevilor
faptul că vor fi evaluate
cunoştinţele referitoare la
principii, teorii, concepte
–Dacia literară, Junimea și
Convorbiri literare, Titu
Maiorescu-studii critice şi
li se explică obiectivele
propuse.

- sunt atenti la explica-
ţiile profesorului, cer
eventuale lămuriri în
cadrul discuţiei.

1` conversaţia frontal aprecieri
verbale

3. Verificarea
cunoştinţelor

O1
-
O5

- împarte fişele de
evaluare
- supraveghează elevii pe
parcursul rezolvării fişelor

- rezolvă fişele primite
25`

exerciţiul
analiza
literară
analiza
gramaticală

fişe de
evaluare

individual proba
scrisă

4. Tema pentru
acasă

- comunică elevilor tema
pentru acasă

- notează tema pentru
acasă

1` conversaţia caietele frontal aprecieri
verbale



116

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

ITEMII TESTULUI

1. Articolul ,,Introducție’’ din revista ,,Dacia Literară’’ este considerat:

a. primul manifest la iluminismului românesc;

b. primul manifest al romantismului din literatura română;

c. primul manifest al umanismului românesc.

2. Ce înseamnă termenul ETNOGENEZĂ?

a. proces de latinizare a limbii române;

b. proces de romanizare a limbii române;

c. proces de formare a poporului român și a limbii române.

3. La ce anume se referă terminologia ,,umanioarele’’?

a. cărți de dimensiuni reduse;

b. tipografii;

c. limbile clasice: latina și greaca.

4. Cine a avut rolul de îndrumător al revistei ,,Dacia Literară’’?

a. Vasile Alecsandri;

b. Mihail Kogălniceanu;

c. Costache Negruzzi.

5. Care erau îndemnurile lui Ion Heliade-Rădulescu adresate tinerilor?

a. ,,traduceți cât puteți de mult.’’

b. ,, să scrieți cât veți putea și cum veți putea.’’

c. ,,nu e vreme de scris, e vreme de critică’’.

6. Care au fost principiile promovate de revista ,,Dacia Literară’’?

a. promovarea unei literaturi originale;

b. traducerile nu fac o literatură;

c. promovarea literaturii europene;

d. combaterea imitației și a traducerilor mediocre.
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7. Junimea avea deviza:

a. ,,vom critica cartea, iar nu persoana’’;

b. ,,aveți curajul de a vă folosi propriul simț al rațiunii’’;

c. ,,intră cine vrea, rămâne cine poate’’.

8. ,,Condițiunea ideală a poeziei’’ se referă la:

a. esența, conținutul poeziei;

b. realizarea artistică a poeziei;

c. capacitatea acesteia de a sensibiliza lectorul;

d. statutul de artă a poeziei.

9. Inițiativa înființării Junimii și a revistei Convorbiri literare, se datorează unor
tineri intelectuali precum:

a. Titu Maiorescu, P.P.Carp, Ion Creangă, Iacob Negruzzi, A.Rosetti.

b. Titu Maiorescu, Th.Rosetti, Costache Negruzzi, Vasile Pogor;

c. Titu Maiorescu, Vasile Pogor, A.Rosetti, Iacob Negruzzi;

d. P.P.Carp, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor, Th.Rosetti, Titu Maiorescu.

10. Studiul ,,O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867’’ are următoarele

părți:

a. condițiunea estetică a poeziei;

b. condițiunea materială a poeziei;

c. condițiunea ideală a poeziei.

11. Cum se numește studiul în care Titu Maiorescu afirmă: ,,un om al timpului
modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor în antiteze cam exagerate…’’?

a. ,,O cercetare critică asupra poeziei române’’;

b. ,,Comediile d-lui Caragiale’’;

c. ,, Eminescu și poeziile lui”.



118

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

12. Cum ,,traduceți “ teoria FORMELOR FĂRĂ FOND?

a. introducerea unei noi forme, moderne în literatură;

b. conținut vechi în formă nouă;

c. nu numai că nu aduce nici un folos, dar este ,,stricăcioasă’’;

d. exprimă lipsa unor legături între instituții moderne și fondul autohton.

13. Titu Maiorescu definește ,,Beția de cuvinte” drept:

a. lipsă de măsură, exces de cuvinte;

b. stare de uitare de sine;

c. încălcarea evidentă a regulilor logicii.

14. Ce reprezentau ,,Prelecțiunile Populare’’?

a. o antologie de poezii;

b. calomnii aduse de adversarii politici;

c. subiecte de inspirație națională;

d. conferințe asupra unor variate probleme de cultură.

15. Cum se numește studiul în care Titu Maiorescu afirma că: ,,fiecare artă are un
material de lucru: scuptura-lemnul sau piatra…’’?

a. ,,Eminescu și poeziile lui”;

b. ,,Beția de cuvinte”;

c. ..Comedile d-lui Caragiale”;

d. ,,O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867’’.

16. Despre studiul dedicat cărui autor se afirmă: ,,…după părerea noastră sunt
plante adevărate, fie tufiș, fie fire de iarbă…’’?

a. studiul dedicat lui Mihai Eminescu;

b. studiul dedicat lui Ion Creangă;

c. studiul dedicat lui I.L.Caragiale.
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17. Care autor vede în iubită ,,copia imperfectă a unui prototip nerealizabil’’?

a. Ion Creangă;

b. Titu Maiorescu;

c. Mihai Eminescu;

d. Vasile Alecsandri.

18. Care este studiul în care Titu Maiorescu afirmă: ,,Darwin ne spune că multe
maimuțe au aplecare spre băutura ceaiului, a cafelei și a spirtoaselor…’’?

a. ,,Despre poezia română”;

b. ,,În contra direcției de astăzi a culturii române’’;

c. ,, Beția de cuvinte’’;

d. ,,Direcția nouă în poezia și proza română’’.

Timp de lucru: 25 de minute.

Se acordă 1 punct din OFICIU.

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

1. R : b. – primul manifest al romantismului din literatura română; - 0,50 p.

2. R: c. - proces de formare a poporului român și a limbii române; -0,50 p.

3. R: c. – limbile clasice: latina și greaca; - 0,50 p.

4. R: b. – Mihail Kogălniceanu;- 0,50 p.

5. R: b. - ,,să scrieți cât veți putea și cum veți putea”;- 0,50 p.

6. R: a. – promovarea unei literaturi originale; b. – traducerile nu fac o literatură;

d. – combaterea imitației și a traducerilor mediocre; -0,50 p.

7. R: c. - ,,intră cine vrea, rămâne cine poate’’; - 0,50 p.

8. R: c. – capacitatea acesteia de a sensibiliza lectorul;- 0,50 p.

9. R: c.- Titu Maiorescu, Vasile Pogor, A.Rosetti, Iacob Negruzzi;- 0,50 p.

10. R: b. – condițiunea materială a poeziei; c. – condițiunea ideală a poeziei; -0,50 p.

11. R: c. - ,,Eminescu și poeziile lui”; -0.50 p.
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12. R: c. - ,,nu numai că nu aduce nici un folos, dar este stricăcioasă”; -0,50 p.

13. R: a. – lipsă de măsură, exces de cuvinte;- 0,50 p.

14. R: d. – conferințe asupra unor variate probleme de cultură;- 0,50 p.

15. R: b. - ,,Beția de cuvinte’’; -0,50 p.

16. R: c. – studiul dedicat lui I.L.Caragiale;- 0,50 p.

17. R: c. – Mihai Eminescu;- 0,50 p.

18. R: c. - ,,Beția de cuvinte’’. – 0,50 p.

NOTĂ 1: Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,50 puncte.
Se aleg câte 2 răspunsuri succesive pentru itemul 10; se aleg 3 răspunsuri succesive

pentru itemul 6.
Se alege 1 singur răspuns corect pentru itemii: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18.

NOTĂ 2: Analiza rezultatelor și elaborarea concluziilor se realizează după rezolvarea

integrală, de către elevi, a subiectelor lucrării de control.
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MODEL DE EVALUARENAȚIONALĂ

Limba și literatura română – Clasa a VIII-a

Autor: DINCĂ ELISABETA GRAȚIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.88

• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (70 de puncte)
Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

Textul 1
"De aici Dina n-a mai putut să continue povestirea, pentru că am început să dezbatem

detaliile evadării și să le punem la îndoială. Până la urmă am stabilit de comun acord că totul e cât
se poate de adevărat, că tot ce-a făcut Edmond Dantès e posibil și că, dacă ne-am antrena puțin, am
putea chiar și noi să evadăm în felul ăla. În privința înotului timp de o oră nu părea nimic deosebit,
ni se întâmpla și nouă, la marea noastră, să înotăm atâta, mai ales dacă ne odihneam din când în
când, făcând pluta pe spate. Iar Marea Mediterană e mai sărată - asta știam de la Tanti - și te ține
mai ușor la suprafață. Păi pentru un marinar e floare la ureche!?

Am prins așadar gustul evadării, aveam însă o singură problemă: nu ne ținea nimeni închiși!
Plecam când voiam, trebuia doar să le spunem părinților, bunicilor sau străunchilor unde mergem si
când venim. Casa însă era gata să ne ajute la exercițiile de evadare, era foarte disponibilă, de câte
ori îi ceream ajutorul. Urcam pe acoperiș și mergeam pe el încercând să nu spargem nici o țiglă,
apoi ne opream și priveam de acolo înspre acoperișurile din partea care dădea pe strada din spatele
casei, rebotezată Armata Roșie. Frate-meu tot ieșea pe geamul de la baie, către terasă, spunând că
evadează, apoi intra la loc, tot pe geam, spunând că se întoarce în celulă, iar vărul meu își găsise o
bucată de tablă din care voia să-și facă un cuțit pe care să-l poarte permanent la el, pentru cazul că
ar fi legat într-un sac. Dina i-a spus c-ar fi mai bine să-i ceară lui Tanti și lui Nenea Ionel cuțitul lor
de Toledo, care se scotea doar la ocazii, adică era rezervat pentru tăiatul cărnii și al cubulețelor de
ceapă. Acest cuțit cu mâner negru era făcut dintr-o fostă sabie de Toledo. Nu știu de unde provenea,
a cui fusese și ce căuta în familia noastră. Însă, cum de la venirea comuniștilor nu era bine să fii
găsit cu săbii prin preajmă, chiar ea, sabia care tăia, s-a pomenit tăiată in mai multe cuțite, dintre
care unul singur mai rămăsese în casă. În ce-o privește pe Dina, nu găsise nici un plan de evadare
personală, în schimb citea volumul al doilea din Contele de Monte Cristo și începuse să vorbească
numai despre răzbunări, iar eu evadam vitejește din viață în cărți, dar numai în cele scrise cu litere
mari.”

Ioana Pârvulescu, ,, Inocenții”
Textul 2

,,Edmond Dantès, un tânăr care avea tot viitorul in față, este acuzat pe nedrept de trădare și
aruncat în temniță pentru 14 ani [...].
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Dantès, în primele zile de închisoare, decide că se va înfometa și va muri, pentru că viața nu
mai are ce să îi ofere. La un moment dat, aude sunete ciudate, de parcă cineva ar săpa un tunel către
el. Dantès se apucă să sape la rândul lui, iar asta îi dă un scop în viața mizerabilă în care trăia.

După o un timp, cele două tunele se întâlnesc, iar Dantès îl vede pe Abbe Faria, deținutul
nebun de lângă el. Acesta din urmă a săpat cu gândul că va ajunge la peretele exterior al închisorii,
dar a calculat greșit. Cei doi pun la cale încă un plan de evadare, dar Abbe Faria era bătrân și nu va
mai rezista încă mulți ani.

Abbe Faria devine un fel de tată pentru Dantès, îi va explica cum a ajuns acolo, cine sunt cei
care l-au acuzat pe nedrept. Dar îi prezintă si informații importante despre o comoară aflată pe
insula Monte-Cristo. Oare bătrânul deținut chiar a înnebunit sau chiar exista o mare bogăție
îngropată?

Abbe Faria pășește în lumea umbrelor, iar Dantès decide să îi ia locul bătrânului pentru că
exista deja tunelul realizat de cei doi. Dantès se învelește cu bucățile de pânză oferite morților și
este aruncat de paznicii închisorii în mare. Eroul nostru reușește să scape cu viață și să ajungă pe
insula despre care povestea des bătrânul deținut nebun. Va găsi comoara și se va răzbuna pe
dușmanii lui așa cum și-a dorit în ultimii ani de carceră? Asta o să descoperiți singuri, pentru că nu
vreau să vă dau toate detaliile despre acțiunile lui Dantès după ce a reușit să devină un om liber.”

https://ocarte.net/2020/01/contele-de-monte-cristo-de-alexandre-dumas.html

A.
1. Notează două întrebuințări ale cuțitului de Toledo.

2 puncte

2.Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Copiii doresc:
a) să înoate.
b) să testeze cuțitul.
c) să evadeze.
d) să se dueleze.
Răspunsul corect: 2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Comoara se afla:
a) în temniță.
b) pe o insulă.
c) în tunel.
d) în carceră.
Răspunsul corect: 2 puncte

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Dina citea volumul al doilea din Contele de Monte Cristo și începuse:
a) să vorbească numai despre închisori.
b) să redacteze rezumatul.
c) să povestească aventura.
d) să vorbească numai despre răzbunări.
Răspunsul corect: 2 puncte
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5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte.

Enunțul Corect Incorect
Dina concepuse un plan pentru propria evadare.
Tanti și Nenea Iancu foloseau cuțitul de Toledo doar la ocazii.
Comuniștii încurajau deținerea săbiilor în casă.
Dantès este acuzat de furt.
Tunelul săpat de Faria nu ajunge la peretele exterior al închisorii.
Faria pășește în lumea insulei.

6 puncte

6. Prezintă, în două - trei enunțuri, locul acțiunii din primul text, ilustrând cu o secvență.
6 puncte

7. Prezintă, în 30 -70 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între cele
două texte-suport.

6 puncte
8. Crezi că ajutorul primit în viață are o importanță foarte mare? Motivează-ți răspunsul, în 50 –
100 de cuvinte, valorificând textul 2.

6 puncte
9. Asociază cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară fragmentul extras
din opera ,,Inocenții” de Ioana Pârvulescu, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o idee comună, prin
referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.

6 puncte

B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
În secvenţa „Nu știu de unde provenea, a cui fusese și ce căuta în familia noastră.” conțin diftong:

a) două cuvinte.
b) trei cuvinte.
c) patru cuvinte.
d) cinci cuvinte.
Răspunsul corect: 2 punte

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cuvântul subliniat în secvența ,, Am prins așadar gustul evadării” s-a format prin:

a) conversiune.
b) derivare cu sufix.
c) derivare cu prefix.
d) compunere. 2 puncte
Răspunsul corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cuvântul ,,” este corect utilizat în enunțul:
a) Elevul indisciplinat a fost chemat în carceră.
b) Condamnatul va sta mulți ani în carceră.
c) Animalele erau hrănite în carceră.
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d) Președintele ținea documentele importante în carceră.

Răspunsul corect: 2 puncte

4.Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul:
„ Dar îi prezintă și informații importante despre o comoară aflată pe insula Monte-Cristo.” sunt:
a) tari, lux.
b) bune, exuberanță.
c) prețioase, bogăție.
d) principale, exces.

Răspunsul corect: 2 puncte

5. Rescrie fragmentul următor, trecând verbele de la imperfect la perfect simplu:
,,Frate-meu tot ieșea pe geamul de la baie, către terasă, spunând că evadează, apoi intra la loc”.

6 puncte

6. Alcătuiește o propoziție interogativă în care substantivul cu funcție sintactică de complement
direct din enunțul: „Cei doi pun la cale încă un plan de evadare” să fie atribut.

6 puncte

6. Scrie un enunț despre aventură sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o
propoziție subordonată atributivă.

6 puncte

7. Enunțul următor reprezintă un bilet adresat de un copil mamei sale, înainte de plecarea acestuia la
antrenament.
Rescrie-l, corectând greșelile de orice natură!
Dragă mama neștind la ce oră vei venii acasă, l-am rugat pe tata să mă i-a de la sala.

6 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)
Imaginează-ți că te-ai aflat într-o situație dificilă și cineva ți-a acordat ajutor. Redactează o notă

din jurnalul tău intim, de minimum 150 de cuvinte, care să cuprindă prezentarea unei emoții/ a unui
sentiment din acel moment, o secvență narativă, una descriptivă și una argumentativă.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1
punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea
exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de
cuvinte și dezvoltă subiectul propus.
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ASPECTE DEONTOLOGICE ALE EVALUĂRII DIDACTICE

1. INTRODUCERE

În societatea actuală se pune un foarte mare accent pe o educație de calitate,acest lucru

fiind prioritar în formarea profesionalistilor în domeniu.Aceștia trebuie să dețină

totodată competențe fundamentale,ca de exemplu din domeniul cunoașterii limbilor

străine sau utilizarea tehnologiei TIC,dar și competențe stiințifice,

metodice,psihopedagogice, manageriale,de relaționare.Dar, o deosebită atenție trebuie

acordată formării și dezvoltarii competențelor etice și deontologice care sunt absolut

necesare în formarea si dezvoltarea profesorilor.

Deși educația are un rol pozitiv,benefic în dezvoltarea personalitatii omului,de multe

ori poate fi privită și din cealaltă perspectiva,negativă și anume a erorilor de natură etică și

deontologică.”Deoarece societatea actuală se caracterizează prin perofmanță și progres în cât

mai multe domenii,putem spune că pentru o educație eficientă,de calitate, este impetuos

necesar formarea și dezvoltarea de competențe prioritare/necesare formării profesionaliștilor

în domeniu”.(Jeder, 2016)

În drumul către perfectionare al profesorilor în domeniu un rol deosebit de important îl

joacă competențele etice si deontologice într-un demers educativ eficient,toate acestea

oferindu-le siguranță,încredere și o stare de bine elevilor.

Evaluarea didactică este o etapă la fel de importantă în procesul de predare ca și

proiectarea ca și predarea însăși. Deși, practic, evaluarea este o parte prezentă în fiecare dintre

etapele proiectării didactice,literatura de specialitate consideră că un profesor bun trebuie să

intuiască și să stabilească ce trebuie să cunoască elevul la sfârșitul orei. Acest lucru poate fi

identificat în urma procesului de evaluare didactic. Evaluarea didactică se constituie așadar în

premisa realizării unei activități educaționale eficiente.

Principala problemă pe care lucrarea o propune spre rezolvare este acela de a-i găsi

elevului un rol activ în procesul de evaluare, în vederea sporirii interesului acestuia pentru

învățare.

Autor: DOMNAR CASANDRA

LICEUL TEHNOLOGIC STEFAN CEL MARE CAJVANA
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predare – învățare. Modelele și secvențele de lecție se vor face pentru toate ariile curriculare

specifice clasei a IV-a.

Concluziile au drept scop, identificarea soluțiilor și a creionării de soluții, reguli și

modele privind evaluarea care pot fi aplicate cu succes la clasă, având ca principal efect

implicarea sporită a elevilor în cadrul actului educativ.

Lucrarea este formată din două părți principale. Prima, cea teoretică, tratează pe de o

parte termenii de bază referitori la evaluarea didactică ca parte a procesului instructiv -

educativ, iar, pe de altă parte tipurile de evaluare și metodele didactice prin care aceasta se

poate realiza la clasă. În partea a două, partea practică, se analizează impactul fiecărui tip de

evaluare și a instrumentelor folosite asupra nivelului de implicare al elevilor în procesul de
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2. REVIEW-UL LITERATURII

Evaluarea didactică este una din cele mai dezbătute teme în literatura de specialitate.

Cristea Sorin, în cadrul proiectului “Develpoment of the combined technologies for

the decontamination of organic pollutants from aquatic compartiments use of solar energy and

imobilised cells”, în partea didactică a acestui proiect, abordează problema evaluării didactice

în lucrarea în “Studiul relaţiilor dintre curriculum, competenţe, motivaţie, învăţare şi rezultate

şcolare”.

Autorul analizează cercetări recente, întreprinse în „cadrul de referinţă al

curriculumului”. Acesta fixează domeniul de evaluare şcolară în zona unor concepte

pedagogice multiple, studiate la nivelul ştiinţelor educaţiei (generale, particulare, construite

intradisciplinar şi interdisciplinar). În concepția autorului, evaluarea şcolară se raportează

astfel la:

1) Concepte pedagogice fundamentale (curriculum, finalităţile educaţiei, evaluarea,

reforma învăţămîntului);

2) Concepte pedagogice operaţionale (auteoevaluarea, competenţele; strategii de

evaluare, metodele de evaluare, operaţiile de evaluare (măsurare, apreciere, decizie),

standarde de evaluare, descriptori de performanţă);

3) Concepte pedagogice (care definesc practici pedagogice promovate la nivel de

politică a educaţiei)

4) Concepte pedagogice noi, construite la nivel interdisciplinar (cultura evaluării,

valoare adăugată, calitate în educaţie, managementul calităţii în învăţământ)

Literatura de specialitate abordează subiectul evaluării didactice la toate nivelele de

învățământ, inclusiv cel universitar. Ursu Dorel Vasile a realizat un studiu comparativ:

“Analiză privind evaluarea didactică a studenţilor din învăţământul universitar din România.”

Studiul comparativ pornește discuția pornind de la standardele de asigurare a calității

precizate prin ARACIP și are ca eșantion un număr de 25 de universități din România. Un

capitol al lucrării este dedicat analizei comparative între sistemul de învățământ britanic și cel

românesc. Studiul este inedit întrucât analizează opinia studenților referitoare la modul în care

sunt evaluați.

Nicoleta Duță analizează în “Problematica activităţii profesionale a cadrelor didactice

universitare - dificultăţi, obstacole” o altă latura a evaluării didactice, respectiv problematica
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dificultăților întâminate de profesori în evaluare. Articolul prezintă o sinteză a rezultatelor

obţinute în urma unei investigaţii ample întreprinse în perioada 2008-2010, atenția fiind

centrată asupra datelor colectate prin intermediul aplicării unor itemi, care fac parte din

chestionarul administrat unui număr de peste 450 de cadre didactice universitare provenind

din diferite instituţii publice din Spania şi România, chestionar care reprezintă unul dintre

instrumentele utilizate în cadrul cercetării empirice. Ca primă dificultate se înscrie lipsa

materialelor necesare, apoi lipsa formării psihopedagogice adecvate și adaptate schimbărilor

în învățământ, masificarea (cursul este predat unui număr de sute de studenți o dată), lipsa de

motivare a studenților, lipsa de timp, pregătirea slabă a studenților.

Autori și
an
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Cristea
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2017
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ale evaluării
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Iulie 2017
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diferențe similare

între sistemele de

învățământ
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Cercetarea de față va fi realizată pe un eșantion de 2 profesori și 2 clase de învățământ

primar și va avea ca instrumente de evaluare observația și chestionarul.

3.1 Variabilele cercetării

- Tipuri de evaluare;

- Mĳloace de evaluare folosite.

3.2 Ipotezele cercetării

- Există o relație de interacțiune între tipurile, metodele de evaluare aplicate și

rezultatele obținute;

- Implicarea elevului în procesul de evaluare, îi crește acestuia stima de sine și interesul

pentru învățare;

- Aspectele privind modul în care este percepută evaluarea de către elevi poate fi

controlată de către cadrul didactic, în vederea obținerii unui anumit impact pozitiv;

Cercetarea are în vedere atingerea următoarelor obiective:

- Stabilirea relației de interacțiune între tipurile de evaluare folosite și rezultatele

obținute de către elevi;

- Identificarea modului in care exemplele de bună practică pot genera interes din partea

elevilor pentru procesul educativ;

- Cuantificarea impactului cercetării: atât calitativ (stima de sine a elevilor, interesul

pentru învățare), cât și cantitativ (notele obținute);

- Analizarea modului în care este influențată personalitatea și comportamentul fiecărui

membru al colectivului de elevi, ca urmare a adoptării conștiente a noului sistem de

evaluare;

3.3 Metodologia cercetării:

3.3.1 Eșantion

- 2 clase de învățământ primar – clasa a IV-a – un total de 57de elevi;

- 2 cadre didactice, învățătorii claselor.

3.3.2 Procedura de culegere a datelor - strategii de culegere efectivă a datelor;

acces la populaţia vizată.

Culegerea datelor se face în două moduri:

a) prin culegerea datelor valorice din catalog (cu acordul scris al cadrelor didactice cu

răspundere),

b) prin cuantificarea rezultatelor chestionarelor – datele sunt culese, înregistrate,

cuantificate și interpretate personal.

3. DESIGNUL CERCETĂRII
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Atât în cazul culegerii datelor privitoare a rezultatul elevilor, cât și în cazul rezultatelor

aplicării chestionarelor, datele culese vor fi înregistrate în baze de date ce vor constitui baze în

calculul indicatorilor și realizarea graficelor concluzive ale studiului de față.

3.3.3 Instrumente de evaluare

În cercetarea de față am folosit ca instrumente de măsurare și analiză a eficacității

folosirii metodelor, înregistrarea progresului școlar al elevilor din eșantionului supus

cercetării, dar și aplicarea de chestionare, pe de o parte elevilor participanți, iar pe de altă

parte părinților acestora.

Chestionarele, întocmite personal, au avut ca punct de pornire modelele din literatura

de specialitate și adaptând întrebările la situația analizată.

Chestionarele conțin itemi (întrebări) de tip închis (alegere variante de răspuns), iar, în

cazul părinșilor și itemi de tip semi-deschis (completare de răspuns) și o întrebare de tip

deschis care cere propuneri de îmbunătățire în aria care face prezentul obiect de cercetări.

3.3.4 Strategia de analiză a datelor - modalități de analiză a datelor (programe

statistice care vor fi folosite, teste statistice utilizate în analizele statistice).

În analiza datelor, vom avea in vedere realizarea de grafice de analiză, analiza

evolutivă a rezultatelor (atât numeric, cât și sub formă grafică) cât și interpretarea

chestionarelor aplicate. Programele informatice folosite vor fi cele din paleta Microsoft Office

(Microsoft Word, Microsoft Excel și Microsoft PowerPoint)

4. CONCLUZII

„Aspecte deontologice ale evaluării didactice” are ca punct de plecare dorința de a

identifica modul în care evaluarea influențează modul de organizare și calitatea actului

educațional. Premisa de la care pornește cercetarea este aceea că calitatea evaluării, modul în

care aceasta este privită și conștientizată de către elev influențează calitatea rezultatelor

obținute de către aceștia.

Prima parte a lucrării se concentrează pe surprinderea aspectelor teoretice privind tema

abordată, așa cum sunt ele surprinse în literatura de specialitate a ultimilor ani. În partea a

doua, practică, se are în vedere analiza comparativă dintre rezultatele obținute la cele două

clase alese ca eșantion, în condițiile în care la una din clase se face actul didactic în condițiile

deja cunoscute de către elevi, fără a se aplica schimbări, iar, la cealaltă clasă, predarea –

învățarea este centrată pe elev, cu accentul pe evaluarea prin metode combinate, atractive și
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active. Un alt aspect al cercetării îl reprezintă și aplicarea chestionarului de satisfacție, în

vederea identificării aspectelor referitoare la aspectele calitative ale cuantificării rezultatelor.

Se așteaptă, ca în urma realizării cercetării să se stabilească un model de creare și

formare de instrumente de evaluare care să crească nivelul de implicare al elevilor în procesul

de predare – evaluare – învățare.
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EVALUAREA-PARTE INTEGRATĂ A PROCESULUI

INSTRUCTIV-EDUCATIV

Autor: Dragoș Mirela Camelia

Școala Gimnazială Nr.12 ,,B.P.Hasdeu”

Evaluarea este parte integrată a procesului de învățământ ce constă în primul rând, în

evidențierea achizițiilor școlare fundamentale și nu în ultimul rând a valorii acestora, a

nivelului și a eficienței lor. Evaluarea face dovada calității actului de predare, oglindit în

calitatea învățării, iar elevului și familiei acestuia le dă măsura nivelului învățării, așadar, nu

este un proces simplu, precum pare.

Ea relevă o mulțime de probleme la care nu este ușor de răspuns și la care s-au dat

soluții divergente ori chiar contradictorii, generând chiar fenomene psihopedagogice diverse.

Cei doi factori pe care momentul evaluării îi surprinde în poziții diametral opuse sunt

învățătorul și elevul. Învățătorul dorește să fie cât mai obiectiv/corect, totodată și

exigent/autoritar, iar elevul vrea să demonstreze “ce a învățat și ce știe”. Dacă primul va

demonstra că își înțelege elevul și dacă îl va ajuta să aibă o imagine pozitivă despre sine, cu

siguranță, acest lucru, va avea un impact pozitiv asupra calității activității întregii clase, iar

elevul va fi motivat pentru învățătură.

Există trei tipuri de evaluare:

� După momentul evaluării(evaluarea inițială, evaluarea continuă, evaluarea

periodică și evaluarea finală)

� După proveniența evaluatorului(evaluarea internă, autoevaluarea și evaluarea

externă)

� După ritmul evaluării(evaluarea punctuală și evaluarea continuă)

� După obiectivul evaluării( evaluarea predictivă, evaluarea formativă

Fiecare dintre aceste tipuri de evaluare are o contribuție specifică în cunoașterea

nivelului de pregătire al elevilor și asigură premisele necesare pentru reglarea continuă a

procesului instructiv-educativ.

Ĩn funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare

variate, ce îmbină evaluarea continuă, cu utilizarea diferitelor forme de testare .Printre

strategiile de evaluare utilizate la clasă, voi aminti chestionarul, extemporalul, interviul,
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exerciţiul practice, completarea spaţiilor goale, joc de rol, proiectul, înţelegerea, întrebări cu

răspunsuri multiple, studiul de caz. Orice strategie care îşi propune ameliorarea sau

schimbarea unui sistem şcolar are ca punct de plecare şi se întemeiază pe aprecierea

rezultatelor obţinute pe baza unor evaluări continue .

Pentru învăţător, perfecţionarea acţiunii de evaluare este în strânsă legătură cu

acţiunile de predare şi învăţare , fiind o activitate la sfârșitul căreia, elevii vor putea asigura

saltul spre autoevaluare, premisă a autoinstruirii şi chiar a autoeducaţiei. Astfel, toate

acţiunile de verificare a pregătirii elevilor au efecte de întărire a achiziţiilor învăţării,fie prin

repetarea şi sistematizarea acestora, fie prin consolidarea priceperilor şi deprinderilor.

Concluzionând, aș puncta faptul că, predarea-învăţarea-evaluarea sunt cele trei

activităţi fundamentale ce se desfăşoară în mod unitar în cadrul procesului de învăţământ.

Fără această unitate (legătură strânsă), cele trei acţiuni fundamentale, predare-învăţare-

evaluare, procesul de învăţământ nu ar fi eficient.

Totodată, aprecierea individuală a nivelului de dezvoltare și a progreselor în învățare

ale fiecărui copil constituie pentru învățător, evaluarea propriei activități, așadar, orice cadru

didactic se va întreba dacă este un bun profesionist și de aceea metodele de evaluare pe care

le folosește la clasă trebuie să fie adecvate particularităților și ritmurilor de dezvoltare ale lor.
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E-LEARNING ÎNMEDIULDIGITALMODERN

Autor: Dumitru Andreia Ioana

Școala Gimnazială Gheorghe Dibos, Mănesti, Prahova

E-Learning este cea mai recentă utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) pentru

îmbunătățirea și accelerarae predării și învățării în era educației. Așadar TIC-ul a devenit o parte integrantă a

vieții umane. E-Learning acoperă un set larg de aplicații, iar accesibilitatea este permanentă. E-learning oferă

posibilitatea oricărei persoane de a participa la curs de oriunde și oricând prin diferite protocoale de

comunicare.

E-Learning este un subset foarte popular și important în tehnologia educației, deoarece oferă o

învățare online și posibilitatea de predare a cunoștințelor specifice cu ajutorul tehnologiei Internet, este,

probabil, unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din lume. E-Learning este foarte vast și

transformă total era educației. Un viitor fără învățarea la clasă este, fără îndoială, așteptat. Educația eficientă

este constantă și mereu în evoluție. De fapt, educația a cunoscut o mare schimbare de-a lungul deceniilor.

Odată depăşit modelul clasic tradițional, educația s-a metamorfozat în învățare instantanee, online, auto-

condusă și în continuă schimbare.

E-learning este alcătuit din următoarele elemente:

1) Metode de livrare a conținutului: live broadcasting, video la cerere și comunicații interactive.

2) Instrumente de autor care sunt produse software pentru a crea conținut

3) Sistemele de management al învățării care permit cursantului să verifice și să evalueze progresul

individual și performanţa.

Învățarea electronică depinde de TIC, iar tehnologia digitală poate permite elevilor să se alăture

acelorași clase comune din orice țară, să pună întrebări și să răspundă la întrebări. Tehnologia digitală

conduce la performanța elevului şi poate crea posibilități dincolo de limitele imaginației noastre actuale.

Cele trei dimensiuni majore pentru E-Learning sunt:

• Dispozitive digitale: un dispozitiv digital este, de asemenea, orice tehnologie electronică, cum ar fi un

computer, laptop, tabletă, smartphone, precum și orice tehnologie pe care elevii o folosesc în învățare.

Folosirea dispozitivelor digitale permite accesul extins la informaţii în afara limitelor de la clasă, iar elevii își

vor folosi dispozitivul pentru a învăța oricât și oricând.

• Internet: Tim Berners - Lee a introdus „World Wide Web” disponibil pentru publicul larg încă de cȃnd

webul a devenit deja o parte integrantă a modului de viață pentru populația lumii. Viitorul mondial se

dezvoltă prin comunicații, colaborare și inovație, toate dependente de tehnologie.

• Cloud: tehnologia cloud computing permite cursanților să acceseze aplicațiile și cursurile de formare, fără a

fi necesară instalarea pe propriile dispozitive. În principal, e-learning bazat pe cloud ar putea fi o alegere

sigură pentru că păstrează la îndemȃnă toate datele şi informaţiile, în timp ce nici nu mai ai grĳa unui server

supradimensionat.
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AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE

• Avantajele învățării electronice:

E-Learning ajută instituțiile de învățământ și elevii, deoarece primele nu trebuie să le ofere

cursanţilor spațiu pentru învățare și elevul nu trebuie să călătorească undeva pentru a obține educație. Toate

cursurile înregistrate pot fi utilizate pentru o lungă perioadă de timp și ușor disponibile în online, atunci când

este nevoie. Datorită comodității și flexibilității sale, studenții pot studia din orice loc, oricând li se pare

confortabil și își pot organiza timpul mai eficient. E-learning reduce costul global. Odată ce a fost creat,

cursul se poate desfășura oricȃnd, în oricȃte locații și pentru oricȃte persoane învață. Elevii pot participa la

cursurile online o singură dată sau parțial; de asemenea, orice părți care nu sunt înțelese pot fi reluate pentru

o mai bună înțelegere.

• Dezavantaje ale e-learning

Pentru e-learning, oamenii au nevoie de infrastructură, cum ar fi: calculatoare, acces la internet și

orice alte mĳloace care pot susține fluxul online. Uneori, lipsa abilităților tehnice la cursanți este factorul

care obstrucționează succesul cursurilor de e-learning.

Unii studenți nu pot socializa cu alții, nu îşi pot face prieteni noi s-ar putea simți singuri și

deprimați.

Este posibil să nu aibă suficient timp pentru a lucra sau a ţine pasul cu ceilalţi. Acest lucru ar putea duce la

abandon, la lipsuri de cunoștințe și la a nu finaliza cursul cu suficient succes. Dezavantajul Learning-ului

este că obții cunoștințe doar pe bază teoretică și atunci când vine vorba de a pune în practică orice ai învățat,

poate fi ușor diferit. Experiența de învățare față în față lipsește, ceea ce poate conta pentru unii dintre elevi.

Autenticitatea lucrării unui cursant este, de asemenea, o problemă, întrucât online aproape oricine poate face

un proiect în locul elevului.

In ciuda costului de pornire implicat în proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui curs,

eLearning continuă ăs crească în popularitate și este considerat o metodă eficientă de livrare a instruirii.

CONCLUZIE

Învățarea electronică poate fi o metodă de învățare extrem de ecologică, atata timp cȃt nu se mai face

pe hȃrtie. În țările subdezvoltate și în curs de dezvoltare, e-learning crește gradul de educație, alfabetizare și

dezvoltare economică. Datorită setului larg de avantaje pe care le oferă elevilor, eLearning a devenit destul

de obișnuit și apreciat printre elevii de pretutindeni ai planetei. Tot ce trebuie este să încercăm să încurajăm

noile strategii de e-learning pentru a să se dezvolte și tehnicile de e-learning mai vechi să evolueze.
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Lucrare scrisă la limba și literatura română

Clasa a VI-a

Autor: Duțescu Sofia Mirela

Liceul "Preda Buzescu" Berbești

� Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I 60 p
Citește, cu atenție, textul de mai jos:

Într-o primăvară, o prepeliţă aproape moartă de oboseală — că venea de departe, tocmai
din Africa — s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu, la marginea unui lăstar. După ce s-a
odihnit vreo câteva zile, a început să adune beţigaşe, foi uscate, paie şi fire de fân şi şi-a făcut un
cuib pe un moşoroi de pământ, mai sus, ca să nu i-l înece ploile; pe urmă, şapte zile de-a rândul a
ouat câte un ou, în tot şapte ouă mici ca nişte cofeturi şi a început să le clocească. Ai văzut cum
stă găina pe ouă? Aşa sta şi ea, doar că ea în loc să stea în coteţ, stă afară în grâu; şi ploua, ploua
de vărsa şi ea nu se mişca, ca nu cumva să pătrunză o picătură de ploaie la ouă.

După trei săptămâni i-au ieşit nişte pui drăguţi, nu goi ca puii de vrabie, îmbrăcaţi cu puf
galben ca puii de găină, dar mici, parcă erau şapte gogoşi de mătase, şi au început să umble prin
grâu după mâncare. Prepeliţa prindea câte o furnică, ori câte o lăcustă, le-o firimiţea în bucăţele
mici, şi ei, pic! pic! pic! cu cioculeţele lor, o mâncau numaidecât. Şi erau frumoşi, cuminţi şi
ascultători; se plimbau primprejurul mamei lor şi când îi striga: “Pitpalac!” repede veneau lângă
ea.

Odată, prin iunie, când au venit ţăranii să secere grâul, al mai mare dintre pui n-a alergat
repede la chemarea măsii, şi cum nu ştia să zboare, haţ! l-a prins un flăcău sub căciulă. Ce frică a
păţit când s-a simţit strâns în palma flăcăului, numa, el a ştiut; îi bătea inima ca ceasornicul meu
din buzunar; dar a avut noroc de un ţăran bătrân, care s-a rugat pentru el:

— Lasă-l jos, mă Marine, că e păcat de el, moare. Nu-l vezi că de-abia e cât luleaua?!
Când s-a văzut scăpat, fuga speriat la prepeliţă să-i spuie ce-a păţit. Ea l-a luat, l-a

mângaiat şi i-a spus:
— Vezi ce va să zică să nu mă asculţi? Când te-i face mare, o să faci cum ai vrea tu, dar

acum, că eşti mic, să nu ieşi niciodată din vorba mea, că poţi să păţeşti şi mai rău. Şi aşa trăiau
acolo liniştiţi şi fericiţi. Din seceratul grâului şi din ridicarea snopilor se scuturaseră pe mirişte o
groază de boabe cu care se hrăneau şi, măcar că nu era vreo apă prin apropiere, nu sufereau de
sete, că beau dimineaţa picături de rouă de pe firele de iarbă. Ziua, când era căldura mare, stau la
umbră în lăstar; după amiaza, când se potolea vipia, ieşeau cu toţii pe mirişte; iar în nopţile
răcoroase se adunau grămadă, ca sub un cort, sub aripile ocrotitoare ale prepeliţei.

( Al. Brătescu-Voinești, Puiul)
Cerințe:
1. Completează cu un enunț: 5p
Expozițiunea: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………
2. Transcrie din text: 4p

� un reper temporal …………………………………………………………………………..
� un reper spațial ………………………………………………………………………
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3.Transcrie din text 5 termeni din câmpul lexical al păsărilor. 5p
………………………………………………………………………………………………………

5. Desparte în silabe cuvintele: aproape, săptămâni, iunie, vipia, speriat, ocrotitoare. 6p
……………………………………………………………………………………………………..
6.Conțin diftongi toate cuvintele din seria: 5p
a) marginea ziua, veneau;
b) goi, pui, căciulă;
c) grâul, boabe, trăiau;
d) chemarea, răcoroase, mea.
7. Scrie câte un enunț pentru sensul propriu de bază, sensul propriu secundar și sensul figurat al
substantivului aripă. 3p
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. Formulează două enunțuri cu sensurile diferite ale omonimului pui. 6p
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. Propune un sinonim pentru fiecare sens al verbului a face din exemplele următoare: 6p
a) "şi şi-a făcut un cuib pe un moşoroi de pământ"
b) " Când te-i face mare, o să faci cum ai vrea tu…"
c) Cât face un kilogram de prune?
d) Elena face poezii frumoase.
e) Bunica face un fular.
10. Scrie câte un sinonim și câte un antonim pentru cuvintele: moartă, să umble, frică, se
adunau, ocrotitoare. 10p
11. Rescrie enunțul corectând greșelile de orice natură: 5p

Lecțile de zbor se făceau dimineața spre Răsăritul soarelui, când se îngîna ziua cu
noaptea, și seara în amurg, căci ziua era primejdios din pricina hereților, care dădeau târcoale pe
de asupra miriști.
12. Scrie un text de 30-50 de cuvinte în care să explici punctul tău de vedere despre importanța
ascultării sfaturilor primite de la părinți. 5p
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
SUBIECTUL AL II-LEA 30 puncte

Scrie o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să prezinți o amintire frumoasă din
timpul vacanței de iarnă. În redactarea compunerii, vei avea în vedere: precizarea cadrului,
conturarea atmosferei; relatarea întâmplărilor într-o succesiune logică; încadrarea în cerință,
respectarea numărului de cuvinte.



138

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

60 + 8 72-20 55 -21 41+3398 - 46 43+26

TEST DE EVALUARE

Adunarea fără trecere peste ordin în concentrul 0-100

Plantele

Matematica și explorarea mediului-clasa I

Autor: EL KHOURY LAURA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IONEL TEODOREANU

1. Calculează în scris:
70+ 46- 96- 68- 76+ 47-
5 5 34 5 13 32

2. Calculează:
21 + 42 = 45 - 2= 82 + 2 =
84 - 64 = 92 + 5= 97- 54 =

3. Calculează:
a) Suma numerelor 62 și 24;
b) Numărul cu 31 mai mare decât 66;
c) Numărul cu 45 mai mic decât 97;
d) Diferența numerelor 57 și 14;

4. Compară sumele cu numerele date folosind semnele <, >, =.
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5. Calculează și fă proba prin adunare și scădere:

52 + 21 = 87 – 42 =
______________________ ____________________________
__________________________ ____________________________
__________________________ ____________________________

6.Probleme

a) În coș sunt 43 mere și 41 pere.
Câte fructe sunt în total?

Rezolvare

R:

b) Într-o vază sunt 47 garoafe și c u 13 mai puține lalele.
Câte lalele sunt în vază?

Rezolvare

R: _

7.Notează în pătrățele părțile componente ale plantei:

1.rădăcina

2.tulpina

3.frunze

4.flori

5.fructe
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8. Scrie în casetă A, dacă afirmația este adevărată și F dacă este falsă :

� Rădăcina fixează planta în pământ.

� Floarea este bucătăria plantei.

� Tulpina conduce apa cu substanțele hranitoare la frunze, flori şi fructe.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEMUL CALIFICATIVUL

Foarte bine Bine Suficient

I1 Efectueze operații de adunare și scădere,

efectuând calculele în scris

6 – 5 situații 4 – 3

situații

2 – 1 situații

I2 Efectueze operații de adunare și scădere

în concentrul 0 - 100

6 – 5 situații 4 – 3

situații

2 – 1 situații

I3 Efectueze operații de adunare și scădere

folosind terminologia matematică

4 situații 3 – 2

situații

1 situație

I4 Compară sume și diferențe, efectuând

operații de adunare și scădere

3 situații 2 situații 1 situație

I5 Rezolvă adunările și scăderile date și

verifică făcând proba prin adunare și

scădere

6 – 5 situații 4 – 3

situații

2 – 1 situații

I6 Rezolve probleme de adunare și scădere -scrie și efec-tuează

corect operația

-scrie

corect

operația,dar

greșește

rezultatul

-scrie greșit

operația, dar

pune

rezultatul

corect

I7 Identifică pe desen părțile plantei 6-5 situații 4 -3 situații 2 – 1 situații

I8 Stabilește valoarea de adevăr

referitotoare la rolul părților plantei

3 situații 2 situații 1 situație
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Modalităţi de evaluare în învăţământul preşcolar

Autor: Enache Amalia

Grădiniţa P.P. Nr. 57 Constanţa

Importanţa activităţii de evaluare devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite cadrului
didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ, precum şi
progresul şi dificultăţile acestuia.

Putem defini evaluarea ca un sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi
aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic. La vârsta preşcolară, evaluarea păstrează
caracteristicile evaluării activităţii didactice, dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ
şi de natura conţinutului de evaluat, având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştintelor,
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul procesului instructiv-educativ. Totodată,
evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în atitudinile şi
comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.

În gradiniţă, evoluţia evaluării didactice se înscrie în direcţiile şi tendinţele de aducere, şi în
învăţământul preşcolar, a unei alinieri la standarde în ceea ce priveşte acest segment al învăţământului
românesc. Evaluarea constituie o acţiune complexă care presupune realizarea mai multor operaţii
întreprinse de cadrul didactic. Aceste operaţii constau în: măsurarea fenomenelor vizate de evaluare
(utilizarea unor procedee, instrumente evaluative, conceperea testelor şi probelor); interpretarea şi
aprecierea datelor obţinute (aplicarea probelor şi testelor, precum şi emiterea de judecăţi de valoare
asupra rezultatelor obţinute); adoptarea deciziilor ameliorative, care se constituie în baza concluziilor
desprinse din interpretarea datelor evaluării, rezultatelor şi prin preconizarea măsurilor pentru
înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea activităţii în etapa următoare.

În procesul instructiv-educativ din grădiniţă, evaluarea este abordată:
� din perspectivă sistemică – fiind o componentă a procesului didactic, ea nu poate fi tratată

separat de celelalte componente (obiective, conţinuturi, strategii), reprezentând mecanismul
fundamental al conexiunii inverse, conferind caracterul reglabil şi autoreglabil;

� din perspectivă integrată – după modelul lui Yvan Abernot (1996).
Experienţa didactică permite conturarea a trei forme de evaluare, după momentul efectuării şi

modul de interpretare a datelor, cu relevanţă în desfăşurarea procesului didactic:
a) evaluarea iniţială (predictivă);
b) evaluarea cumulativă (sumativă; certificativă);
c) evaluarea formativă (continuă).
Evaluarea iniţială, la începutul activităţii (ciclului de învăţământ, grupei, anului, semestrului,

săptămânii, activităţii şcolare concrete) oferă educatoarei informaţii esenţiale pentru realizarea
scenariului didactic în condiţii optime. Asigură o funcţie de diagnoză, dar şi de prognoză (de aceea
această strategie poartă şi numele de strategie de evaluare predictivă). Acest tip de evaluare nu
constituie o condiţie esenţială în reuşita activităţii didactice. Datele obţinute astfel ajută la conturarea
activităţii didactice după cum urmează: stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut al
programei; organizarea unui program de recuperare pentru întreaga grupă de copii; adoptarea unor
măsuri de sprĳinire şi recuperare a unor preşcolari.

Evaluarea sumativă este realizată prin verificarea parţială a cunoştinţelor dobândite; se
realizează la sfârşitul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar. Evaluarea sumativă contribuie la
managementul procesului de învăţământ prin faptul că oferă informaţii despre stadiul dobândirii
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deprinderilor, abilităţilor copiilor la sfârşitul unui an numit interval de timp. Este o strategie de evaluare
care îndeplineşte o funcţie cumulativă (de aceea ea poartă şi numele de evaluare cumulativă).

Evaluarea formativă presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic,
realizată pe segmente mai mici de unităţi de învăţare. Ea poate fi efectuată după fiecare activitate
comună (prin fişele sau caietele de muncă independentă ale fiecărui copil) sau se poate efectua după
teme şi subteme, realizând un feedback continuu pentru educatoare, dar şi pentru preşcolari, care
dobândesc confirmarea însuşirii corecte a cunoştinţelor. Evaluarea formativă se remarcă prin caracterul
său continuu care asigură efectiv managementul procesului de învăţământ într-un sens operativ, prin
stabilirea unor decizii cu efect ameliorativ imediat. Măsurarea şi aprecierea preşcolarului se realizează
pe tot parcursul activităţii, pe segmente mici, gradate, care permit corectări, stimulări operative,
ameliorări sau chiar ajustări structurale. Ca evaluare continuă, ea îndeplineşte o funcţie formativă
stimulativă pentru toţi preşcolarii, dar şi pentru educatoare. În această perspectivă, evaluarea continuă
poartă şi numele de evaluare formatoare.

Evaluarea cuprinde diverse forme de verificare, metode şi procedee de evidenţiere a
performanţelor atinse, printre care amintim:

� observarea curentă a comportamentului de învăţare a grupei;
� conversaţia (dialogul);
� probe de control (orale şi practice);
� studiul produselor activităţii;
� testele şi fişele de evaluare.

Observarea curentă permite educatoarei cunoaşterea pregătirii copilului manifestată în diferite
situaţii:

� în timpul activităţilor comune prin calitatea răspunsurilor date;
� participarea activă la acestea în îndeplinirea sarcinilor formulate de cadrul didactic.

Conversaţia este dialogul dintre educatoare şi copil care poate avea şi rolul de control (evaluare)
a performanţelor învăţării.

Probele (orale, scrise şi practice) sunt eficiente, dar impugn anumite cerinţe referitoare la
ritmicitatea examinării copilului, la enunţul întrebărilor, la gradul de participare, de antrenare a tuturor
copiilor din grupă. Probele practice sunt destinate verificării deprinderilor şi aptitudinilor dobândite de
preşcolari. În învăţământul preşcolar folosim instrumente specifice de evaluare pe care le numim probe
şi pot fi sub formă de fişă individuală sau caiete de muncă independentă, pe diverse domenii de
cunoaştere. Oricare dintre instrumentele de evaluare utilizate de către educatoare are conţinuturi şi
sarcini unice, individuale sau diferenţiate pe grupuri de lucru eterogene.

Probele orale presupun o interacţiune distinctă educatoare – copil şi, în general, permit foarte
bine evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal prin inserarea întrebărilor cu răspunsuri libere şi
justificarea acestora de către preşcolari. Oricare dintre probele utilizate de către educatoare trebuie să
aibă anumite calităţi, şi anume: să fie validă, fidelă, obiectivă şi aplicabilă.

Testul este un procedeu standardizat şi poate fi oral, scris sau practic. El oferă posibilitatea
măsurării mai exacte a perfomanţelor obţinute de preşcolari. Testele pot fi teste de personalitate, teste
de cunoştinte şi teste de eficienţă. În învăţământul preprimar se pot folosi toate aceste tipuri de teste,
precum şi testele de aptitudini şi testele de inteligenţă.

Componenta unui test de evaluare este itemul care are un rol major în realizarea metodelor şi
tehnicilor folosite în cadrul oricărui tip de evaluare. Itemii pot fi clasificaţi în:

a) itemi obiectivi (punctajul se acordă sau nu în funcţie de corectitudinea răspunsului);
b) itemi semiobiectivi (punctajul se acordă în funcţie nu numai de cunoştinţelor copilului,

ci şi de abilitatea acesuia de a elabora un răspuns scurt şi rapid);
c) itemi subiectivi (aceştia testează creativitatea, originalitatea şi personalitatea copilului).
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Educatoarea are rolul de a alege metodele şi tehnicile de evaluare potrivite, de a le adapta
nivelului individual şi de vârstă al copilului. Este foarte important ca şi copilul să cunoască rezultatele
evaluării sale. Mai mult decât atât, trebuie să i se comunice criteriile de apreciere şi să fie ajutat să
opereze cu aceste criterii în evaluarea lucrărilor sale şi ale colegilor.

Cadrul didactic trebuie să utilizeze toate datele şi rezultatele evaluărilor copiilor - calificativele
- cu maximă discreţie, în sensul că nu trebuie să le facă publice, în discuţiile personale sau colective cu
părinţii şi chiar cu copiii înşişi.

În acţiunea de evaluare este de dorit ca educatoarea să îmbine metodele tradiţionale (probe
scrise, orale sau practice) cu metodele moderne în scopul ameliorării şi perfecţionării procesului
instructiv-educativ, evaluarea constituindu-se în felul acesta ca o componentă indispensabilă procesului
de învăţământ.

Bibliografie:
1. CRISTEA, S., Dicţionar de pedagogie, Grupul Editorial Litera. Litera Internaţional, Chişinău,

Bucureşti, 2000.
2. NEACŞU, I., POTOLEA, D., Radu, I.,T., Reforma evaluarii în învăţământ, Ministerul

Învăţământului, Bucureşti, 1996.
3. MEYER, G., De ce şi cum evaluam?, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
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EVALUAREA ÎN PROCESUL DIDACTIC

Autor: Fîciu Mariana-Danisia

Grădinița cu Program Prelungit ”Vis de Copil” , Târgu-Jiu, Gorj

„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face
parte integrată. Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie
şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel)

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mĳloc
de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a
formării. Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite
cadrului didactic să aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de
învăţământ precum şi progresul oferind, astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni
ameliorative în perspectiva proectării de noi obiective.

În învăţământul preșcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării
activităţii didactice, dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de
natura conţinutului de evaluat, având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştiinţelor
dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi
aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în atitudinile şi comportamentele
dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.

Evaluarea reprezintă o acţiune complexă care presupune realizarea mai multor
operaţii întreprinse de cadrul didactic ca :

� Măsurarea fenomenelor vizate de evaluare;
� Interpretarea şi aprecierea datelor obţinute;
� Adoptarea unor decizii ameliorative.

Funcţiile evaluării preşcolarului

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

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează:

� culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele
stabilite
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� controlul asupra activităţii desfăşurate
� stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii

strategiei adecvate grupei sau indivizilor din grupă
� descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se

elaboreze un program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau
individual)

� anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a
următoarelor secvenţe de instruire

Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt:

� îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea
pozitivă pe care evaluarea o determină, să le integreze în sisteme

� să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele
negative

� îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirĳându-i învăţarea
� contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de

autoafirmare
� contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia

Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică.
Ele apar şi se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat.
O probă evaluativă oarecare nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură.
Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai puţin, în toate situaţiile de
evaluare. Aşadar, evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului
de învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite,
valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de
perfecţionare a actului didactic. Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în
comparaţie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu
privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe
şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii,
sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În urma rezultatelor obţinute, se
impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte
bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune.

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

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului
educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii
educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a conţinuturilor şi a modalităţilor de
transmitere ale acestora.

Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere
a preşcolarului spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control
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şi analiză a demersului pedagogic, în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării
copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul evolutiv, şcoala.

Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo
unde toate drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson
putem spune că educaţia nu constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai
degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, tocmai pe acolo, să laşi o urmă.

BIBLIOGRAFIE:

1. NEACŞU ION; POTOLEA IOAN; RADU ION „Reforma evaluării în
învăţământ”Ministerul Învăţământului, Bucureşti 1996

2. MEYER G; „De ce şi cum evaluăm?”, Edit.Polirom, Iaşi 2000;
3. PROGRAMA ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN
GRĂDINIŢA DE COPII

4. Revista „Invatamantul prescolar 3-4/2001”
5. Revista „Invatamantul prescolar 3-4/1997”
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EVALUARENAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV a

VARIANTĂADAPTATĂ C.E.S.

LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ

Autor: FLOAREA ROXANA

C.S.E.I.SFÂNTUL NICOLAE, CÂMPULUNG

Citeşte cu atenţie textul de mai jos!

La școală

Este ora 7:45.Ștefan merge repede spre școală. Se întâlnește cu Bogdan.
- Ce bine îmi pare că te-am întâlnit, Ștefan! De mult nu te-am mai văzut!

În curtea școlii colegii lui Ștefan au început ora de sport. Ei au organizat un joc.
Domnul profesor se joacă cu ei.

Toți sunt bucuroși

Rezolva cerinţele următoare:

1.Unde merge Ștefan?
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
A.spre casa;
B.la școală;
C. la piață;
D.la Pitești.

2.Așază cuvintele: la, Ștefan, merge, școală.
Scrie răspunsul pe rândurile următoare.
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3.Cum merge Ștefan?
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
A.sare;
B.zboară;
C.încet;
D.repede.

4.Cu cine se întâlnește Ștefan?
Bifează răspunsul corect.
lupul.
Bogdan.
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mama.
bunica.

5.Ce au organizat copiii?
Scrie răspunsul pe rândurile următoare.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________

6. Ce oră au copiii?
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. matematică;
B. limba română;
C. informatică;
D. sport.

7.Cum se simt elevii?
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. triști;
B. bucuroși;
C. plâng;
D. sunt speriați.

8.Unde au organizat jocul?
Bifează varianta corectăde răspuns.
în curtea școlii.
în grădină.

9.Completează propoziţia folosind cuvinte din text.

Ștefan merge _________________________________________ .

10.Care este titlul poveștii?
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
A.La școala;
B.Ora de sport;
C.Prietenii;
D.Jocul.

11.Găsește un cuvânt cu înțeles opus pentru cuvântul "repede".
Scrie răspunsul tău mai jos.

repede ≠ ______________________

12. Desparte corect în silabe cuvântul "grăbește".
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

A. gră-bește
B. grăb-ește
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C. gră-beș-te
D. g-r-ă-b-e-ș-t-e

13.Scrie pe spațiul de mai jos o propoziție în care să folosești cuvântul "școală".
___________________________________________________________________P:_______
__________________________________________________________

14.Caută în text un substantiv și scrie-l mai jos.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________

15. Cât este ceasul?
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

A. 8:45
B. 9:45
C. 12:00
D. 7:45

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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Test- Evaluare Națională clasa a IV-a

Autor: FLOREA SOFIA NICOLETA

Liceul Tehnologic „I.C.Brătianu” N.Bălcescu

Elevii clasei a IV-a au plecat în tabără în Maramureș. Această zonă e foarte bogată în obiceiuri și tradiții.
Copiii învață să respecte și să aprecieze frumusețile portului românesc, ale dansului și cântecului popular
românesc. Ei pot deprinde tehnici vechi meșteșugărești.

I. NUMERE
1. Rotunjește la sute numărul 783 și vei afla câți kilometri au parcurs elevii cu autocarul .
2. Ordonând crescător numerele din tabel, vei descoperi numele unui vârf muntos din Maramureș

Numărul 1957 1007 1900 1050 1057 1907
Litera U F C A R Ă

3. Copiii au fost încântați de Cimitirul vesel de la Sâpînța.
Scrie, pe spațiul de mai jos ,predecesorul numărului 1936 și vei afla anul fondării cimitirului.

4. Scrie numerele din 3 în 3 cuprinse între 1864 și 1876. Al treilea număr scis de tine reprezintă prețul
taberei din Maramureș.

Scrie care este prețul taberei, pe rândul de mai jos.___________

5. În excursia de la vârful Farcău au mers doar 46 de copii.
Cum se scrie acest număr, cu cifre romane?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a. XLVI; b. XLIV; c.XLIIIIII; d. LXIV.

6. Lui David îi place mult să citească. Și-a adus în tabără o carte despre istoria Maramureșului. În prima seară a
citit 64 de pagini, iar în a doua seară, jumătate din numărul citit în prima seară.

Cât mai are de citit dacă, în total, cartea are 200 de pagini?

7.Pentru această tabără, David și-a cumpărat o minge de 46 lei, un hanorac pe care a dat o sumă dublă față de
cea a mingii și o șapcă pe care a dat suma reprezentată de sfertul numărului 100.

Cât au costat toate produsele?

8. Într-o după-amiază, o parte din copii au jucat fotbal. Aceștia reprezintă cinci optimi din numărul total al
copiilor din tabără.

Care este reprezentarea corectă?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. b. c. d.



151

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

9. La atelierul de meșteșuguri, 30 de elevi au pictat pe câte 2 vase de ceramică, 22 au încondeiat câte 2 ouă, iar
13 au pictat pe câte un obiect de lemn.

Câte obiecte au realizat copiii în total?

10. Observă tabelul!

David Maria Ioana
3000-109x24 32x23-416 86:2+307

Calculează suma pe care a avut-o Ioana în tabără.

II. FIGURI GEOMETRICE ȘI MĂSURĂTORI

11. Lângă cabană se află un butuc din lemn. Cu ce corp

Geometric se aseamănă butucul?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. pătrat; b. cilindru ; c. con; d. sferă.

12.Lungimea unui corp din lemn poate fi măsurată în

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. metri; b. minute; c. kilograme; d.litri.

13.Tabăra s-a desfășurat în perioada 26 iulie- 1august.

Câte zile sunt în total?

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a. 5 zile; b. 7 zile ; c. 6 zile; d. 8 zile .

14. Într-una din zile, copiii au plecat în excursie la Bârsana. De la pensiune au plecat la ora 7 și 30 deminute și
s-au întors la ora 13.

Cât timp a durat excursia?

a. 4 ore și 30 de minute;
b. 5 ore și 30 de minute;
c. 5 ore;
d. 6 ore;

15. Terenul de joacă al pensiunii are lungimea de 101 m și lățimea de 55 de m.

Calculează perimetrul terenului.

16. În cadrul atelierului de teatru, Răzvan a recitat o poezie. Momentul lui a durat de la 17 și 20 de minute până
la 17 și 35 de minute.

În câte secunde a recitat Răzvan poezia?

17. Un număr de 5 adulți și 42 de copii s-au plimbat cu Mocănița. Prețul biletului pentru un adult era 25 de lei,
iar pentru un copil 12 lei.
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Ce sumă s-a plătit în total?

III. ORGANIZAREA DATELOR

18. Tabăra se va încheia pe 1 august.

Observă calendarul și scrie pe spațiul dat, care sunt datele zilelor de duminică pe care le vor petrece la plajă.

____________________________________________________

19. Pensiunea are următoarea structură.

Observă tabelul!

Cameră cu 2 paturi Cameră cu 4 paturi Cameră cu 6 paturi Cameră cu 8 paturi
4 2 4 2

Câți copii sunt în tabără, știind că în camerele cu 2 paturi sunt cazați adulți?

20. Ultima seară de tabără a fost marcată prin desfășurarea unor activități.

Observă diagrama de mai jos și scrie pe spațiul dat, ce au făcut cei mai mulți copii.Dar cei mai puțini?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRȘITUL TESTULUI!
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Tehnici alternative de evaluare a randamentului școlar

Autor: Gavrilă Alexandrina-Liliana

Liceul Tehnologic ,,Tănase Constantin” Izvoarele, Jud. Olt

Activitățile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui
educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive și
să susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învățare.

Învățătorul trebuie să stăpânească toate metodele și instrumentele de evaluare, și să le aplice
în funcție de particularitățile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor și
instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativității, al gândirii critice, al
manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul
individului, a culturii generale, formarea de abilități, atitudini, competențe, priceperi și deprinderi
necesare integrării sociale a acestuia.

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor
posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități
testate prin utilizarea unei diversități de instrumente adecvate scopului urmărit".

Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul
căruia elevul ia la cunoștință sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele
de evaluare, cât și demersul inițiat pentru a atinge scopul propus".

În planul evaluării, învățătorii sunt preocupați sistematic de măsurarea şi aprecierea cantităţii
şi calităţii cunoştinţelor elevilor, a deprinderilor, abilităţilor, capacităţilor, intereselor şi priceperilor
posedate de elevi la un moment dat, fie ca rezultat al educaţiei, fie ca premisă a acesteia .

Măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare nu se face în sine şi pentru sine, ci prin raportare
la obiectivele (competenţele), conţinuturile, metodele şi mijloacele de învăţare folosite. Acesta este
punctul de final dintr-o succesiune de acţiuni cum sunt: stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea
şi executarea programului de realizare a scopurilor sau măsurarea rezultatelor aplicării programului.

Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor acţiunii desfăşurate, pentru ca pe baza
informaţiilor obţinute, această activitate să poată fi ameliorată în timp.

Evaluarea înseamnă deci: măsurarea, interpretarea, aprecierea rezultatelor și
adoptarea deciziei.

Printre principalele tehnici alternative de evaluare pot fi menţionate următoarele:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, investigaţia, portofoliul, autoevaluarea.

Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor furnizează învăţătorului
informaţii relevante asupra performanţelor elevilor, din perspectiva capacităţii lor de acţiune, a
competenţelor şi abilităţilor de care dispun aceştia.

Investigaţia, ca metodă complementară de evaluare, oferă elevului posibilitatea de a aplica
în mod creativ cunoştinţele însuşite anterior în situaţii noi şi variate. Este limitată la o oră de curs si
solicită elevul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise prin care îşi poate demonstra în practică
un întreg complex de cunoştinţe şi de capacităţi. Urmăreşte formarea unor tehnici de lucru în grup si
individual precum si a atitudinii elevilor implicaţi în rezolvarea sarcinii.

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, care include rezultatele relevante
obţinute prin celelalte metode si tehnici de evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale, scrise si
practice, observarea sistematică a comportamentelor şcolare, precum si sarcini specifice fiecărei
discipline. Deoarece urmăreşte progresul elevului de la un semestru la altul, de la un an şcolar la
altul sau chiar de la un ciclu şcolar la altul, portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a acestuia.
Elementele componente ale portofoliului sunt definite de către învăţător. Elevul are însă libertatea
să pună în portofoliu materialele pe care le consideră necesare si care îl reprezintă cel mai bine.
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Astfel un portofoliu ar putea cuprinde: lucrări scrise curente, teste, postere, colaje, machete, desene,
contribuţii la reviste şcolare, diplome, premii,etc. Portofoliul oferă învăţătorului posibilitatea de a
emite o judecată de valoare bazată pe un ansamblu de rezultate, oglindind evoluţia elevului. El preia
din sarcinile evaluării continue, eliminând tensiunile induse de metodele tradiţionale de verificare.
Sintetizând activitatea elevului pe o perioadă mai mare de timp, portofoliul poate servi şi ca
evaluare sumativă. El stimulează creativitatea şi implicarea personală a elevului în activitatea de
învăţare, dezvoltând motivaţia internă a acestuia.

Autoevaluarea, prin informaţiile pe care le furnizează, are rol esenţial în întregirea imaginii
elevului prin perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite învăţătorul. Prin acest procedeu,
“notarea unipersonală” realizată de învăţător este înlocuită prin “notarea în colaborare cu alţii”, în
cazul de faţă cu elevii.

Pentru ca evaluarea să fie resimţită de către elev ca având efect formativ, este foarte utilă
formarea şi exersarea la elevi a capacităţii de autoevaluare. Elevii au nevoie să se autocunoască,
fapt care are implicaţii în plan motivaţional si atitudinal. Condiţia principală care favorizează
interiorizarea de către elevi a aprecierilor învăţătorului o constituie înţelegerea criteriilor de
apreciere. Cunoaşterea şi aprecierea acestor criterii îi ajută pe elevi să înţeleagă semnificaţia
calificativelor acordate de învăţător. Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are un
efect benefic în activitatea şcolară:
a) învăţătorul primeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor;
b)îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile necesare pentru
atingerea obiectivelor stabilite;
c) cultivă motivaţia învăţării, atitudinea pozitivă, responsabilă faţă de propria activitate.

Învăţătorii au diverse căi de formare şi de educare a spiritului de autoevaluare la elevi, şi
anume:

1) autocorectarea sau corectarea reciprocă – elevul e solicitat să-si depisteze propriile erori,
sau ale colegilor. Depistarea acestor erori, chiar dacă nu sunt sancţionate prin note, constituie un
prim pas în conştientizarea competenţelor în mod independent.

2) autonotarea controlată –în cadrul unei verificări, elevul este solicitat să-si acorde o notă.
Învăţătorul are datoria să argumenteze şi să evidenţieze corectitudinea sau incorectitudinea
aprecierilor propuse.

3) notarea reciprocă – elevii vor nota proprii colegi, prin reciprocitate, fie la lucrările scrise,
fie la răspunsurile orale. Aceste exerciţii nu trebuie neapărat să se concretizeze în notare efectivă.

4) metoda aprecierii obiective a personalităţii – constă în antrenarea întregului colectiv al
clasei în vederea evidenţierii rezultatelor obţinute de aceştia, prin confruntarea a cât mai multor
informaţii şi aprecieri, în vederea formării unor reprezentări cât mai complete despre posibilităţile
fiecărui elev în parte şi ale tuturor la un loc. Când o probă de control este însoţită şi de punctaj
creşte simţitor coeficientul de corelaţie între aprecierea elevului şi a profesorului.

Prin noile metode de evaluare se urmăreşte diversificarea controlului activităţii şcolare
având ca finalitate formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în mai multe domenii.

Evaluarea trebuie să stimuleze elevii pentru a-şi ameliora rezultatele, să evidenţieze
progresul şi nu incapacitatea lor de a realiza anumite cerinţe şcolare.

Finalitatea evaluării trebuie să ofere „o oglindă” a nivelului de pregătire a elevului de-a
lungul unei perioade de școlaritate.

Problematica modalităților de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătățită și
diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se țină cont, este cel de dezvoltare a capacității de
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării,cel de ameliorare
și corectare mai mult decât de sancționare.

BIBLIOGRAFIE:
Cucoș, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași 2002
Oprea, Crenguța, Lăcrămioara, Pedagogie. Alternative metodologice interactive . Editura
Universității, București, 2003.
Radu, I.,T., Evaluarea in procesul didactic, București, Editura Didactică si Pedagogica, 2000.
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Fişă de evaluare

Autor: Giurea-Stănescu Mariana-Cristina

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Balş

Citeşte textul cu atenţie, apoi răspunde la cerinţele de mai jos:

,,Părea un adevărat înger, fiindcă nu îşi pierduse culoarea unei fiinţe vii. Cea de-a douăsprezecea
ursitoare, vrând ca după o sută de ani când se va trezi, prinţesa să nu fie singură, se hotărî să adoarmă
pe toţi cei care erau atunci în castel: împărat, împărăteasă, bucătari, servitori, toţi oamenii de la curte;
adormi chiar şi animalele şi păsările din împărăţie şi muştele pe pereţi. Chiar şi vântul îşi opri suflarea
şi nicio frunză nu se mai mişcă din copacii din preajma palatului. Doar atât a putut face ursitoarea cea
bună împotriva blestemului. Şi aşa, viaţa şi timpul de la palat au rămas pe loc. Doar copacii creşteau
din ce în ce mai înalţi şi mai groşi cuprinşi de tufişuri dese de mărăcini...

(Charles Perrault, Frumoasa adormită)
1. Desparte corect în silabe!

adormi-
timpul-
suflarea-
frunză-

2. ,,Două puncte” au fost folosite în text, deoarece
3. Scrie cuvântul cu sens opus lui:

atunci-
groşi-
înalţi-
adevărat-

4. Aranjează literele pentru a forma cuvinte:
ă p ă t a î m r e a ă s-
l v u n â t-
e l ş t u m e-

5. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:
suflarea-
blestem-
castel-
copaci-

6. În text sunt .... cuvinte care conţin grupul de consoane ,,mp”.
7. Transcrie soluţia pe care o găseşte ursitoarea pentru ca prinţesa să nu fie singură când se va trezi.
8. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul ,,vii” să aibă sens diferit celui folosit în text.
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Calificativul
Item

S B FB

1.
2 cuvinte despărţite
corect

3 cuvinte despărţite
corect

4 cuvinte despărţite
corect

2.
răspuns incorect răspuns corect dar cu

greşeli de exprimare
/gramaticale

răspuns corect

3.
scrie corect 2 cuvinte cu
sens opus

scrie 3 cuvinte cu sens
opus

scrie 4 cuvinte cu sens
opus

4. 1 cuvânt format 2 cuvinte formate 3 cuvinte formate

5.
scrie 2 cuvinte cu sens
asemănător

scrie 3 cuvinte cu sens
asemănător

scrie 4 cuvinte cu sens
asemănător

6. 3 cuvinte identificate 4 cuvinte identificate 5 cuvinte identificate

7.

transcrie incorect
propoziţia/enunţul

transcrie soluţia corectă,
dar cu o greşeală
gramaticală

transcrie soluţia
corectă:,,...se hotărî să
adoarmă pe toţi cei care
erau atunci în castel.”

8.
alcătuieşte enunţul cu
greşeli gramaticale şi de
exprimare

alcătuieşte enunţul cu o
greşeală

alcătuieşte corect
enunţul.
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MODALITĂŢI DE EVALUARE A PROIECTELOR

TEMATICE, UTILIZATE PRIN INTERMEDIUL

ACTIVITĂŢILOR DE TIP FORMAL ȘI NONFORMAL

AUTOR: GRIGOROV IULIA ANAMARIA

GRĂDINIȚA NR. 196, SECTOR 3, BUCUREȘTI

La vârstele mici, experimentele produc acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci când
copilul experimentează pe cont propriu, nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel superior
de înţelegere a unui concept. De aceea este necesar să vedem experimentul ca pe un proiect integrat
în curriculum, iniţiat fie de educator , fie de copil.

Metoda proiectului tematic este o metodă de evaluare care presupune investigarea unor
subiecte propuse de copii, sugerate de anumite evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind
la latitudinea educatoarei şi a copiilor.

Subiectul proiectului este inspirat din mediul apropiat, familiar copiilor, presupunând
interacţiunea directă dintre copil şi mediu. Conţinuturile se suprapun temei sau subtemei, respectă
nevoile de cunoaştere ale copiilor, la un moment dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă
ale acestora.

Activităţile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un plus de lejeritate
şi mai mult, coerenţa procesului de predare – învăţare – evaluare. Aceste activităţi asigură o
învăţare activă, care se extinde până la limita pe care copilul o stabileşte, reflectă interesele şi
experienţa copiilor şi are o finalitate reală.

În practica didactică proiectul este o alternativă la metodele tradiţionale de evaluare. Metoda
proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se concentrează pe efortul
deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. Metoda pune
accent pe acţiune, eficienţă şi independenţă în gândire.

Această metodă este văzută în plan teoretic, ca o metodă globală, cu un puternic caracter
interdisciplinar, ca o metodă care stimulează şi dezvoltă multilateral personalitatea în curs de
formare a copilului, în plan practic el se defineşte ca un efort deliberat de cercetare al copiilor,
concentrat pe depistarea detaliilor şi înţelegerea subiectului în întreaga sa amploare şi nu pe găsirea
de răspunsuri corecte la întrebările puse de adult.

În lucrarea de faţă am avut în vedere metoda proiectului de cercetare menită să realizeze o
colaborare reală între educatoare – copii – familie. Această modalitate de învăţare contribuie la
îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor, determină dezvoltarea capacităţii de anticipare la
emiterea şi susţinerea ipotezelor, accentuează motivaţia şi încrederea în sine a preşcolarului.

Pentru copil, mediul înconjurător oferă ocazii numeroase de explorare şi experiment,
satisfăcându-i curiozitatea şi nevoia de acţiune. Proiectul de cercetare pe care l-am desfăşurat cu
grupa mică a avut ca punct de plecare consultarea copiilor privind subiecte de interes despre lumea
înconjurătoare. Fiecare copil a răspuns la întrebarea: „Despre ce aţi dori să cunoaşteţi mai multe
lucruri?” Dintre propunerile exprimate de copii, am selectat pentru proiectul de cercetare tema cu
ponderea cea mai mare a opţiunilor: primăvara. În felul acesta am convenit împreună cu copiii să
intitulăm proiectul: „Bucuriile Primăverii”.

Am considerat că subiectul propus este destul de vast pentru a putea permite o investigaţie,
este strâns legat de experienţa de zi cu zi a copilului, permite o abordare integrată şi, ca atare,
atingerea unor domenii cum ar fi: ştiinţă, artă, mişcare, educaţie pentru societate.

În stabilirea direcţiilor de dezvoltare am căutat:
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- să dau importanţa cuvenită alcătuirii inventarului de probleme;
- să dau frâu liber fanteziei în realizarea posterului pe care l-am afişat pe hol;
- să raportez conţinuturile şi obiectivele planificate la particularităţile de vârstă ale copiilor
din grupă.

În cadrul proiectului tematic ”BUCURIILE PRIMĂVERII” a fost stabilit următorul inventar
de activităţi:
Săptămâna 1: perioada 28 februarie – 5 martie 2021
„LA MULȚI ANI, IUBITĂ MAMĂ!”
Săptămâna 2: perioada 7 martie – 11 martie 2021
”VESTITORII PRIMĂVERII”
Săptămâna3: perioada 14 martie – 18 martie 2021
”GRĂDINA DE LEGUME TIMPURII”
Săptămâna 4: perioada 21 martie – 25 martie 2021
„PĂSĂRI DE CURTE”

Pentru fiecare zi a fost realizat un scenariu al activităţilor în vederea creării unei viziuni
generale despre derularea proiectului, ţinând cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale
copiilor din grupă precum şi de motivaţia necesară pentru a-i implica activ în activităţi.fără a fi
neglĳate orarul zilnic şi obiectivele propuse, programul a fost organizat astfel încât să permită
realizarea în manieră integrată a tuturor activităţilor.

Finalitatea proiectului fiind stabilită de la început, au fost planificate şi organizate zilnic
activităţi care să permită satisfacerea setei de cunoaştere a copiilor, dar şi activităţi în care să se
realizeze lucrări cu ajutorul cărora să se poată organiza o expoziţie.

Metode de evaluare a proiectului
Evaluarea proiectului va avea loc în prezenţa preșcolarilor, părintilor, bunicilor, cadrelor

didactice, participanţi la proiect şi se va materializa prin:
1. Expoziţie cu lucrările copiilor:

• Macheta “Peisaj de primăvară”
• Panouri cu lucrările copiilor din activităţile practice şi plastice desfăşurate
• Analiza SOWT a proiectului, realizată împreună cu şcolarii
• « Ciorchinele primăverii »-ralizat de toată grupa de copii
• Harta conceptuală, copacul înflorit, realizată individual

2. Observări în natură organizate:
• S-au desfăşurat plimbări în curtea şcolii şi într-o poeniţă aflată în aproprierea acesteia pentru
a observa schibarile ce au avut loc în natură după topirea zăpezii. La aceste activităţi au participat
părinţii şi bunicii copiilor de la grupa mică.

3. Daruri oferite de preşcolari tuturor invitaţilor:
• Copiii au confecţionat felicitări şi mărţisoare pe care le-au oferit mamelor şi bunicilor cu
ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie

5. Fişe de evaluare a cunoştinţelor pentru domeniile experienţiale DS, DLC şi DOS
6. Experimente, jocuri senzoriale şi activităţi gospodăreşti: ”Înmugurirea

crenguţelor”, ”Punem seminţe la încolţit ”(experimente), ” Plantăm flori în curtea grădiniței
(activitate gospodărească), ”Ghiceşte ce floare ai mirosit ”(joc senzărial)

FEEDBACK-UL PROIECTULUI
PUNCTE TARI

� aplicarea creativă a curriculum-ului preşcolar legat de anotimpul Primăvara şi frumuseţile
lui

� a dezvoltat la copii abilitătile de lucru în echipă şi capacitatea de asumare a
responsabilităţilor

� informaţii din surse variate: reviste, cărţi, enciclopedii, softuri, internet, plimbări, invitaţi
� abordarea interdisciplinară a cunoştinţelor
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� învăţarea prin cooperare, copil/copil; copil/educatoare; copil/părinte
� posibilitatea de a lua decizii, transferând achiziţiile dobândite, în contexte educaţionale noi
� reprezentări prin artă
� participare necondiţionată cu materiale proprii

PUNCTE SLABE

� lipsa mĳloacelor de transport necesare vizitelor şi excursiilor
� lipsa fondurilor necesare derulării unui proiect

Prin derularea Proiectului ” Bucuriile Primăverii ”, am reuşit să antrenez un număr mare de
copii, în activităţi care au menirea să dezvolte dimensiunea ecologică a educaţiei, să contureze
creativitatea şi libera iniţiativă, să dezvolte capacităti practice şi de comunicare interumană care
facilitează viaţa în comun, într-un spaţiu ce se vrea „curat şi al tuturor”.

Jocurile, experimentele, activităţile individuale şi pe grupuri mici, plimbările, desenele,
confecţiile etc., toate au condus copiii spre descifrarea lucrurilor ce nu le cunoşteau. Curiozitatea
copiilor, dorinţa de cunoaştere, capacitatea de asimilare au fost satisfăcute prin intermediul
activităţilor organizate în mĳlocul naturii şi a materialelor puse la dispoziţia lor.

Metodele utilizate, cu precădere, brainstormig-ul, observaţia dirĳată şi spontană, învăţarea
prin descoperire, au dat posibilitatea fiecărui copil să se manifeste, să-şi exprime părerea, să
acţioneze, să interacţioneze cu natura şi cu ceilalţi copii, să descopere, să asculte părerea
educatoarelor, specialiştilor, să adreseze întrebări şi să afle răspunsuri.

Bibliografie:
*V. Preda,Metoda proiectelor la vârste timpurii, Ed Miniped, Bucureşti, 2005
*M.Ciobotaru, Ş. Antonovici, M. Popescu, D. Fenichiu, Aplicaţii ale metodei proiectelor, Ed. CD
Press, Bucureşti, 2005
*Revista Învăţământului Preşcolar, Nr.3/4 2006
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P r o i e c t d e a c t i v i t a t e i n t e g r a t ă

Autor: Giorgiana Claudia Ibănescu
Grădinița cu Program Prelungit

Dragomirești Vale

Data: 10.03.2021
Unitatea de invatamant: Gradinita cu Program Prelungit Dragomiresti-Vale
Grupa: Mica B
Prof. Inv. Presc: Ibanescu Giorgiana Claudia
Tema anuala:,, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Proiectul tematic: ,,Vestitorii primăverii”

Subtema:,,E ziua ta, măicuţă dragă!”

Tema zilei: ,,Cadouri pentru mama mea”

Forma de realizare: Activitate integrată(ADP+ALA I+ADE(DLC+DOS)+ALA II

Tipul activitatii: Insusire de noi cunostinte

Forma de organizare: Frontal, individual, pe microgrupuri

Durata: o zi

Scopul activitatii:Dezvoltarea abilitatilor de comunicare,de identificare si exprimare a
emotiilor,formarea si cultivarea sentimentelor de dragoste si recunostinta fata de mama,a
comportamentului moral ,tolerant si respectuos fata de ceilalti.
Obiective operationale-La sfarsitul activitatii copiii vor fi capabili:

- să participe efectiv și afectiv la activitatile de grup,inclusiv la activitatile de joc,in calitate de
vorbitor ,cat si in calitate de auditor:

- sa inteleaga si sa transmita mesaje simple,sa reactioneze la acestea ;
- sa asculte cu atentie poezia, sa demontreze ca a inteles textul si sa transmita mesajul;
- sa utilize desene ,simboluri pentru a transmite o semnificatie;
- sa construiasca gradini cu flori folosind corect materialele puse la dispozitie:
- să decoreze rama foto cu materialele puse la dispozitie.
- Sa imbine corect jetoanele pentru a reface imaginea initiala;
- Sa realizeze sarcinile artistico-plastice si practice utilizand tehnice de lucru corespunzatoare.

Activitati de invatare

I. Activităţi de dezvoltare personală (ADP)
1. Rutine- Întâlnirea de dimineaţă:”Daruri pentru mama mea”( prezenţa, salutul, calendarul
naturii, impărtaşirea cu ceilalţi, activitatea de grup, noutatea zilei);

-„Oferim cadouri” – deprinderea de a oferi cadouri;
-„Sunt aici”- deprinderea de a se anunta cand vrea sa raspunda;



161

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

2. Tranziţii- jocuri cu text şi cânt, recitative:”Primăvara a sosit”, „Vine , vine
primăvara”,”Infloresc gradinile”

II. Activitati liber alese (ALA) 1
- Constructii: „Gradini cu flori”
- Arta: „Cadou pentru mama”-pictura
III. Activitati pe domenii experientiale (ADE)-(DLC+DOS)

1. Domeniul Limbă şi Comunicare- MAMA MEA-(memorizare)
2. Domeniul Estetic si Creativ- „Decorare rame foto petru mama” –lipire

IV. Activităţi liber alese (ALA)2
Ştiinţă- „Din jumătate-întreg”-joc de masă
Joc de mişcare: „Albinutele”
Joc linistitor:Trezeste te Ursulet!
Momentul de poveste:Legenda mamei

SARCINA DIDACTICA: Copiii vor memoriza poezia „Mama” si vor pregati cadouri si surprize
pentru fiinta cea mai iubita. Copiii vor colabora in realizarea gradinilor cu flori si in pregatirea
darurilor pentru mama.
ELEMENTE DE JOC: Surpriza, saculetul, aplauzele, mimica, limitarea timpului, manuirea
materialelor, recompense.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee:
- conversaţia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, problematizarea, mâna oarbă, jocul,
evaluarea, turul galeriei.

Mijloace de învăţământ:
- panoul cu calendarul naturii, cutia cu surprize, imagini reprezentative, acuarele, şerveţele, jetoane,
ornamente, cadouri , lipici, panou, recompense, ghiocei.

Metode de evaluare: observarea curentă, aprecieri verbale, verificarea lucrărilor realizate.

BIBLIOGRAFIE:
1.Curriculum pentru învățământul preșcolar-prezentare și explicații,Ed.Didactica Publishing Hause,2009.
2.Silvia Breben,Elena Gongea,Georgeta Ruiu,Mihaela Fulga ,Metode interactive de grup,Ed.Arves.
3.Învăţământul preşcolar în mileniul III, Ed.Reprograph,Nr.11/12.
4.Laurenţia Culea,AngelaSesovici,Filofteia Grama,Mioara
Pletea,Daniela Ionescu,Nicoleta Anghel,
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S C E N AR IU L Z IL E I

Activitatea va debuta cu întâlnirea de dimineață.
Intram in sala de grupă cu cântecul:

„Primăvara a sosit
Si câmpia a-nverzit
Iu, iu, iu și tra, la ,la
Cu toti ne vom bucura
Iu ,iu,iu și tra, la, la
Cu toţi ne vom bucura.

Copiii se vor aşeza în formă de semicerc , pentru a stabili un contact vizual cu toţi copiii
grupei.

→ Salutul:
Educatoarea:

„Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit,
În semicerc să ne adunam
Cu toți să ne salutam
Bună dimineața!
Ne bucurăm ca suntem aici
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!”

Copiii se vor saluta unii pe alții, pe rând utilizând formula de salut „Bună dimineaţa! Eu sunt
URSULETUL...”. Salutul începe de la educatoare şi se termină tot la ea.

→Prezenţa
- un copil va ieși la panou şi va aseza fotografiile copiilor prezenţi la rubrica de prezenţi , iar a

celor absenți în partea de jos a panoului , la rubrica de absenţi.
→Calendarul naturii
- copiii reactualizează „Calendarul naturii” amintind în ce anotimp suntem, în ce lună, în ce zi

a săptămânii şi în ce dată, marcând şi schimbările meteo, dacă este necesar.
→ Împărtășirea cu ceilalți
-Jocul ,,Paseaza zambetul,,Copiii sunt asezati pe scaunele si se prefac suparati.Educatoarea va

pasa mingea care simbolizeaza ,,zambetul,,catre un copil ,acesta, la primirea mingii va zambi si apoi
isi va motiva reactia.

→Activitatea de grup
„Dacă vreau să cresc voinic,
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Fac gimnastică de mic
Merg în pas alergător,
Sar apoi într-un picior.
Mă opresc , respir uşor
Întind braţele să zbor
Toată lumea e a mea
Când m-aşez jos la podea
Ăsta-i doar un început
Ia priviţi cât am crescut!

→Noutatea zilei
În continuare, voi anunţa copiii că m-am intâlnit în acea dimineaţă , venind spre grădiniţă , cu

ZANA PRIMAVARA, care mi-a dat o cutie de cadouri să v-o aduc vouă,copiilor din grupa mică.
Anunț tema zilei (Pentru că am primit o cutie de cadouri de la ZANA PRIMAVARA și am discutat că
în această lună o sărbătorim pe cea mai dragă ființă de pe pământ-mama- propun ca activitatea pe ziua
de astăzi să se numească „Cadoul pentru mama” , Sunteţi de acord?” Desfacem cutia cu surprize şi
găsim în interiorul ei o poezie. Voi enunţa obiectivele activității:” ZANA PRIMAVARA m-a rugat să
vă citesc poezia, şi pe voi vă roagă să o ascultaţi cu atenţie , să-i reţineţi titlul și sa o memorati ,
deasemenea ea a mai pregătit ceva surprize pentru voi , dar pentru ca voi să primiți acele surprize
trebuie să decoram cadouri pentru mama,folosind tehnica picturii prin stampilare, să îmbinăm jetoane
pentru a forma imagini cu posibile cadouri pentru mămici,să realizăm gradini cu flori pentru mama şi
să decoram rame foto pentru mame.

Prin tranziţia:”Vine, vine primăvara
Se aşterne toată țara
Floricele pe câmpii
Hai să le adunam copii”

ACTIVITATI LIBER ALESE:

La centrele de interes vor stampila cadouri,vor construi gradini cu flori.

Arta :Vor stampila cadouri pentru mama
Constructii:Pe polistiren construim gradini cu flori.
Se reaminteste copiilor comportamentul pe care trebuie sa-l aiba in timpul desfasurarii acestor

activitati:
- Sa lucreze impreuna respectandu-se reciproc, sa realizeze sarcinile corespunzator cerintelor

date.
Copiii se organizeaza in centrul dorit, intuiesc si se familiarizeaza cu materialele pregatite.
Voi urmari permanent modul cum au inteles sa isi rezolve sarcinile si voi interveni sa-i
sprĳin/indrum acolo unde va fi cazul.
Dupa ce vor fi finalizate lucrarile vor fi afisate si evaluate prin tehnica turul galeriei.
Se va purta o discutie despre activitati si despre ce le-a placut ce mai mult in cadrul acestora.
Se vor face aprecieri in legatura cu participarea copiilor la activitate si apoi se impart

recompense tuturor copiilor.
Tranzitie :Inspre baie alergam
Sa ne spalam
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Dam cu apa si sapun
Fara teama
Mai curati suntem acum,
De buna seama.
Rutina:Formarea deprinderilor igienico sanitare.
Trecerea la urmatoarea etapa se face prin cantecul,,Infloresc gradinile,,

La ADE copiii vor avea de memorat poezia MAMA si de decorat rame foto.
Voi citi poezia MAMA pentru a familiariza copiii cu continutul poeziei, explicand totodata

cum trebuie sa ne comportam cu mamele de ziua lor, cum le putem face fericite, oferindu-le un ghiocel
si iubirea noastra.

Voi recita expresiv poezia folosind un ton, o mimica si gestica adecvata. Invatarea poeziei se
va face vers cu vers. Pe parcursul recitarii voi folosi imagini suport (silueta mamei, ghioceii pe care ii
ofer si inimile=iubirea) cu care voi marca momentele importante ale poeziei. Reiau poezia in intregime,
apoi numesc 2-3 copii sa recite cu ajutorul meu invitandu-i in fata grupei pentru a folosi materialele
suport. Se fac aprecieri generale asupra evolutiei copiilor, sunt felicitati si recompensati cu stimulente
dulci.

Trecrea la urmatoarea activitate se va face prin tranzitia:
„De descurcat, v-ati descurcat
Zana Primavara s-a bucurat

Hocus-pocus 1,2,3
Faceti randul prichindei!”

La intoarcere copiii vor decora rame foto pentru a le darui mamelor. Se vor face aprecieri
generale si individuale despre realizarea obiectivelor.

Activitatea se va incheia cu ALA 2: Stiinta- „Din jumatate intreg”, unde copiii vor avea de unit
jetoane cu imagini ce ilustreaza posibile daruri pentru mama.Voi citi povestea,,Legenda
mamei”.Continuam cu jocul linistitor,,Trezeste te,Ursulet!” si jocul de miscare,,Albinutele”.Pe
tranzitia ,,Pas in doi,mergem vioi”,copiii se pregatesc pentu masa de pranz(merg la baie si apoi in sala
de mese)....Iubiti va mamicile,copii!|Ele va invata ce trebuie sa stiti in viata!
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S C E N AR IU D ID AC T IC

E v en im en tu l
d id ac t ic

C o n ţi n u tu l şt i i n t i f i c S tr a teg i i
d id ac t ice

E v a lu a r e ( in s tr u m e
n te s i i n d ica to r i

1.Momentul
organizatoric

Crearea condiţiilor necesare bunei
desfăşurări a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a
activităţii;
-pregătirea materialului demonstrativ şi
distributiv;
-introducerea copiilor în sala de grupă.;
Se desfăşoară „Întâlnirea de
dimineaţă” (salutul, prezenţa,
calendarul naturii, împărtaşirea cu
ceilalţi, activitatea de grup, mesajul
zilei).

Conversatia
Observarea
-calendarul
naturii

Evaluare frontala

Proba
orala(observare
sistematica)

2. Captarea
atenţiei

Descoperirea cutiei surpriza si intalnirea
cu Zana Primavara. In cutia surpriza se
va regasi scrisoarea de la Zana
Primavara (Anexa 2)

Conversaţia
Explicatia
Surpriza: cutia
si scrisoarea.

-observarea
comportamentului
verbal şi nonverbal;
-evaluare frontală;
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3. Anunţarea
temei şi a

obiectivelor

Voi desface cutia surpriza, primita de la
Zana Primavara si voi anunta ca astazi
vom desfasura o activitate ce se numeste
„ Cadouri pentru mama mea”. Voi citi
scrisoarea de la zana si voi explica
copiilor ca vom lucra pe centrele de
interes unde vom contrui gradini cu
flori, vom stampila cadouri pentru
mama, vom invata poezia MAMA, vom
decora rame foto si vom face „Din
jumatate intreg”.
Copiii vin cu idei despre ceea ce ar
trebui sa facem si in urma colectarii
parerilor prescolarilor, hotaram ca vom
lucra la urmatoarele centre: Constructii;
Arta; Stiinta.

Explicatia

-observarea
comportamentului
verbal şi nonverbal
al copiilor;

4. Reactualizarea
cunostintelor

Voi reaminti copiilor ce am lucrat zilele
anterioare (surprize pentru mamici),
felicitari etc.

Conversatia
Frontal

Observarea
comportamentului
verbal
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5. Dirĳarea
învăţării

Tranziţie - Cu ajutorul versurilor :
‘’Bat din palme clap,clap,clap
Din picioare trap,trap,trap,
Ne învârtim , ne răsucim
Şi spre centre noi pornim!”
Le sunt prezentate copiilor centrele de
activitate, sarcinile specifice fiecărei
zone ,materialele folosite.
Voi urmari modul în care lucrează
copiii .
Preşcolarii care vor avea în piept ghiocel
se vor opri la sectorul Știintă , cei care
au în piept lalea vor merge la sectorul
Artă ,iar cei care au în piept zambilă
merg la sectorul Construcții.
Copiii se îndreaptă spre sectoare.
Prezint copiilor sectoarele și cerinţele
pentru fiecare sector în parte. Efectuăm
exerciții de încălzire a mușchilor mici ai
mâinii(salutul degetelor, învârtim
morişca, plouă-plouă).Urez copiilor spor
la lucru. În timp ce copiii lucrează îi
supraveghez şi ajut acolo unde este
nevoie.
Artă- „Cadou pentru mama”- pictura
prin stampilare
- se prezintă modelul şi tehnica de lucru;
-copiii vor stampila pe cutiile de
cadouri avute pe măsuţe;
Construcţii- „Gradina cu flori”
-din flori copiii vor realiza pe polistiren
gradina cu flori pentru mame;
- vor descrie ce au realizat.
Fiecare copil va trece pe la celelalte
centre pentru a observa şi aprecia
lucrările executate de colegi. Copiii
apreciază modul în care a fost realizată
tema: calitatea lucrării, respectarea
temei.
Dupa ce vor termina, lucrarile vor fi
afisate la un panou si prin turul galeriei
vor face aprecieri legate de rezolvarea
cerintelor date.
Tranzitiei: „E ziua ta, mamico!”-cantec
Copiii se aseaza pe covor in semicerc.
Citesc poezia MAMAMEA.
Familiarizarea copiilor cu conţinutul
poeziei.

Jetoane
Flori

Exercitiu
Conversatia

Explicația

Explicația
Demonstrația

Memorizare`

-observarea
comportamentului
verbal şi nonverbal;

- evaluare frontală;

-evaluarea
individuală;

-observarea
modului cum
realizează lucrarea
folosind tehnica
picturii prin
stampilare
-aprecieri verbale



168

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

6. Obtinerea
performantei

În această poezie vom afla cum trebuie
să ne comportăm cu mamele de ziua lor,
cum le putem face fericite, oferindu-le
un ghiocel și iubirea noastra și cât de
important este să le
îmbrățișăm/mângâiem și să le spunem
că le iubim.

Recitarea model a poeziei de către
educatoare
Voi recita poezia rar, clar şi expresiv
folosind un ton şi o mimică si gestica
adecvată.

Învăţarea propriu-zisă a poeziei de către
copii.
Învăţarea poeziei se va face vers cu vers.
Recit încă o dată poezia în întregime.
Repet titlul, după care repet primul vers.
Pe parcursul recitării voi folosi imagini
suport (silueta mamei, ghioceii pe care îi
ofer și inimile = iubirea ) cu care voi
marca momentele importante ale
poeziei.

Numesc 2-3 copii să o repete după mine,
după care reiau prima şi a doua strofă.
Câţiva copii vor repeta şi fragmentul
următor. Reiau poezia în întregime, apoi
numesc 2-3 copii să recite cu ajutorul
meu invitându-i în fața grupei pentru a
folosi materialele suport.
Voi urmări respectarea pauzelor logice
pentru respiraţie, o pronunţie clară,
expresivă. Ajut copiii de fiecare dată
când este nevoie.

Copiii sunt întrebați care este titlul
poeziei și despre ce se vorbește în
poezie (care este mesajul).
Această secvenţă se va realiza printr-un
joc “Săculețul fermecat”.
În sac vor fi bilețele cu întrebari din
conținutul poeziei. Câtiva copii, atenți
vor alege cate un bilețel și vor trebui să
raspundă la întrebarea de pe bilet.

Planse pentru
fiecare secventa
a poeziei

Exercitiu
Frontal
Individual

Exercitiul
Frontal
Individual

Evaluare orala
Observarea
comportamentului
copiilor si a
interesului pentru
activitate

Observarea
capacitatii de
comunicare si de
relationare intre
copii;
Aprecieri verbale

Aprecieri verbale
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Cu ajutorul imaginilor se extrage
mesajul poeziei şi copiii prezintă ideile
principale ale poeziei.

Tranferul intern- Se recomandă copiilor
să mai înveţe şi alte poezii despre
mama.
Transferul extern- se va realiza în
activităţile pe centrele de interes.
Se fac aprecieri generale asupra
evoluţiei copiilor, sunt felicitaţi, şi
recompensaţi cu stimulente dulci.
Prin tranziţia :” Primăvara a sosit”( joc
cu text si cânt) copiii pleacă la baie , în
timp ce eu aranjez mobilierul pentru
următoarea activitate.
Copiii se aşează la măsuţe pentrru
urmatoarea activitate. Intuiesc
materialul didactic aflat pe măsuţe si
activitatea ce urmează a se desfăşura.
Introducerea în activitate o voi realiza
prezentând rama model sub formă de
surpriză. Explicaţia și demonstraţia
modului de lucru o voi face pe rama
model..Se execută exerciţii de încalzire
a muşchilor mici ai mâinii. Copiii vor
începe să lucreze individual , iar eu voi
interveni acolo unde este nevoie. În timp
ce lucrează, copiii vor cânta un cântecel
despre mama. După finalizarea
lucrărilor , acestea vor fi expuse în sala
de grupă , iar eu voi face aprecieri
verbale cu privire la modul cum au
lucrat.

Explicatia
Demonstratia
Exercitiul

Aprecieri verbale

6. Evaluarea
performanţelor

După ce au terminat de lucrat le voi
pune câteva întrebări cu privire la
activităţile desfăşurate:
„Care a fost tema zilei de astăzi?”
„Cum se numește poezia pe care am
invatat o?”
„Ce am pictat noi astăzi?”
„Ce am realizat noi la sectoare?”
Îi asigur că mamele lor vor fi mândre de
ei, aşa cum sunt și eu.

Conversaţia

Problematizarea

-Evaluare frontală
si individuala;

7. Încheierea
activităţii

Copiii merg la sectorul Stiinta si executa
jocul „Din jumatate intreg”.Citesc Conversaţia -observarea
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povestea,,Legenda mamei.”.
Se desfăşoară jocul de
mişcare:”Albinutele”si jocul
linistitor ,,Trezeste te,Ursulet!’”
Se fac aprecieri finale privind
comportamentul copiilor pe parcursul
întregii zile.
Ofer recompense tuturor copiiilor.
Prin tranziţia:”Iubiti mamicile, copii;
Ele ne invata
Cum sa ne purtam in viata!” copiii
pleacă în sala de mese.

Jocul

jocul

comportamentului
verbal şi nonverbal;

- observarea
implicării copiilor
la activitatea de joc;

- evaluare frontală
şi individuală.
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Dragi Ursuleti,

Sunt Zana Primavara, care tocmai a poposit pe meleagurile voastre ca sa putem
sarbatori impreuna mamicile.

Pentru a le face fericite va propun sa le construim gradini cu flori, sa le stampilam
daruri si sa le pregatim cadouri.

Ca mamele voastre sa fie fericite va trebui sa memorati poezia ”MAMA” si sa
decorati ramele tablourilor voastre.

Sunt sigura ca va veti distra de minune si mamele voastre vor fi superfericite !

Cu drag Zana Primavara!

MAMA
Ti-am desenat un ghiocel
Sa ti-l ofer de ziua ta

Si vreau sa stii c-am pus in el
Toata iubirea mea.

Si-apoi, privindu-te cu drag.
Obrazul ti-l voi mangaia,

Si zilnic vreau sa-ti multumesc
Fiindca te am si TE IUBESC!
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MODEL EVALUARE LUCRARE SCRISĂ

CLASA a X-a

Autor: Hristescu Ionela

Școala de proveniență: Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”, București

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi apoi formulează răspunsuri potrivite pentru cerinţele date :
( 50 de puncte)

„Se făcuse noaptea. Stelele mari și albe tremurau pe cer și argintul lunii trecea, sfâșiind
valurile transparente de nouri ce se-ncrețeau în drumu-i. Noaptea era caldă, îmbătată de mirosul
snopurilor de flori; dealurile străluceau sub o pânză de neguri, apa molcomă a lacului ce-nconjura
dumbrava era poleită și, tremurând, își arunca din când în când undele sclipitoare spre țărmii
adormiți. Și-n mĳlocul acestei feerii a nopții lăsate asupra unui rai înconjurat de mare trecea
Cezara ca o-nchipuire de zăpadă, cu părul ei lung de aur ce-i ajungea la călcâie... Ea mergea
încet... Toate visele, toată încântarea unei aromate nopți de vară îi cuprinsese sufletul ei virgin... ar
fi plâns! Își aducea aminte de amantul ei și-i părea că-i Eva-n paradis, singură cu durerea ei. Ea
veni lângă lac și văzu cărare de prund pe sub apă. Începu să treacă și apa fugea rotind împrejurul
gleznelor ei... Ea se uită l-acea dumbravă încântată... o dorință de fericire îi cuprinse sânul... era
atât de însetată de amor ca copilul cel tânăr și fraged, buzele ei erau uscate de dorința unei
sărutări, cugetarea ei era împătimită ca un strat cu florile pe jumătate veștezite de arșiță. Când
ajunse în dumbravă, umbra mirositoare a arborilor nalți arunca un reflect albastru asupra pieliței
ei, încât părea o statuă de marmură în lumină viorie... Deodată ea văzu prin arbori o figură de om...
gândea că-i o închipuire a ei, proiectată pe mrejele de frunze... și acel chip luă din ce în ce conture
mai clare... era el.

„Ah! gândi ea zâmbind, ce nebună sunt... pretutindenea el, în frumusețea nopții, în tăcerea
dumbrăvilor"... El s-apropie... El credea asemenea că are-o-nchipuire aievea înaintea lui... O privi
lung, se priviră lung. Când îi luă mâna... ea țipă.

— Cezara, strigă el, cuprinzând-o-n brațele lui... Cezara! ești o închipuire, un vis, o umbră
a nopții zugrăvită cu zăpada luminii de lună? Sau ești tu? tu?

Ea plângea... nu putea răspunde. Se credea nebună, credea că-i vis, ș-ar fi vrut numai ca
vecinic să ție acel vis.

— Tu ești? Chiar tu? întrebă ea cu glasul înecat căci toată cugetarea ei se-mprospătase,
toate visele ei reveneau splendide și doritoare de viață... Ea nu se mai sătura privindu-l... și uitase
starea în care era.

(Mihai Eminescu – Cezara)
1.Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din context al următoarelor cuvinte subliniate
din fragment: mirosul, sclipitoare, durerea, vecinic. ( 8 puncte)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Explică rolul virgulei din fragmentul ești o închipuire, un vis, o umbră a nopții. (4p)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o expresie/locuţiune ce include substantivul glas.
(4p)
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Precizează două motive literare identificate în textul dat. (4puncte)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Prezintă, în 60 – 100 de cuvinte, semnificaţia unei figuri de stil din text. (10 puncte)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Precizează două trăsături ale personajului Cezara. (10 puncte)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Identifică în text două elemente specifice descrierii literare. (10 puncte)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
II. Redactează un eseu de minimum 300 de cuvinte, în care să argumentezi că fragmentul dat
aparține unei nuvele. ( 40 de puncte)

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea a două trăsături ale nuvelei, prin referire la fragmentul dat;
− ilustrarea a două elemente de structură si de compoziţie ale operei alese, semnificative pentru
analiza fragmentului (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, registre
stilistice, tehnică narativă, limbajul personajelor etc.);
- evidenţierea particularităţilor de construcţie a personajelor;
− susţinerea unei opinii despre modul în care opera aleasă defineşte specia indicată.

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 25 puncte (câte 5 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 15 de puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;

abilităţi de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare –3 puncte; ortografia – 2
puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de
spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 300 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
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BAREM DE EVALUARE CLASA A 10-A

I.

1. Pentru fiecare sinonim corect numit se acordă câte 2 puncte. (2 px4 – 8p)
De exemplu: mirosul - mireasma, sclipitoare - strălucitoare, durerea - suferința, vecinic -
permanent.
2. Pentru explicarea corectă a rolului virgulei se acordă 4 puncte/ explicare parţială – 2 puncte.
( 4p/2p – 4p)
De exemplu: virgula delimiteaza elementele unei enumerații.
3. Pentru construirea unui enunţ corect se acordă 4 puncte.
De exemplu: Au răspuns toți într-un glas.
4. Pentru fiecare motiv corect numit se acordă câte 2 puncte. (2px2 – 4p)
De exemplu: noaptea, luna, lacul.
5. Comentare nuanţată, cu raportare la întreg textul 10 puncte. / comentare parţial, cu ezitări 6 p./
încercare de comentariu, simpla enunţare a unor idei 3p. ( 10p/6p/3p)
6. Prezentare nuanţată a două trăsături ale personajului, valorificând întreg textul 10 puncte. /
prezentare parţială, cu ezitări 6 p./ încercare de comentariu, simpla enunţare a unor idei 3p.
( 10p/6p/3p)
7. Pentru numirea elementelor se acordă 5 puncte, iar pentru exemplificarea pe text – 5 puncte.
(5px2 – 10p)
De exemplu: frecvența grupurilor nominale (valuri transparente, apa molcomă), utilizarea
diferitelor imagini artistice, valorificând sensurile conotative ale cuvintelor (imagine vizuală –
argintul lunii trecea, imagine olfactivă – îmbătată de mirosul snopurilor de flori)

II. Conţinut – 25 de puncte
– pentru ilustrarea fiecărei trăsături se acordă câte 2,5 puncte 2,5p x2–5 puncte
- pentru fiecare element de structură şi de compoziţie ilustrat corect, coerent, argumentat se acordă
câte 2,5 puncte – 2,5px2 - 5 puncte
- evidenţierea coerentă, argumentată a două trăsături ale personajelor 10p/ evidenţierea coerentă,
argumentată a unei trăsături 6p./ încercare de prezentare 3p
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 5 p. / încercare de susţinere a opiniei sau
schematism 3 p. /simpla formulare a opiniei 1 p.
Redactare – 15 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text bine organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins si încheiere, în
care construcţia paragrafelor respectă succesiunea logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, incoerent
− abilităţi de analiză si de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee si argument, utilizare de argumente convingătoare,
formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee si argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee si argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 3p / vocabular restrâns, monoton 1p.) 3 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
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− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea: 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu cerute: 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 300 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Bibliografie:

1. CUCOŞ, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, 2002

2. EFTENIE, Nicolae, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Editura
Paralela 45, 2001

3. OPREA, Crenguţa Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, EDP, 2006
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Fișă de lucru. Clasa a IX-a

Autor: Iancu Iuliana

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu

COMPETENȚE GENERALE

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor în

diferite situații de comunicare

2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor

texte literare și nonliterare

3. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte

1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate

1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate

1.4. redactarea unor texte diverse

1.5. utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de

comunicare

2.1. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea

rolului acestora în tratarea temelor

2.2. identificarea temei textelor propuse pentru studiu

3.3. argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

VALORI ȘI ATITUDINI

a) Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul

literaturii

b) Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate

c) Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile literaturii române

d) Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de

comunicare
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e) Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și a argumentelor celorlalți

f) Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba maternă și recunoașterea rolului acesteia pentru

dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural

g) Dezvoltarea interesului față de comunicarea interculturală

Din oficiu: 10 p.

Citește cu atenție textul următor:

„Nemecsek începu să povestească, iar băieții își apropiară capetele.

-După prânz, zise, am plecat la Muzeu, eu cu Weiss, cu Richter, cu Kolnay și cu Barabas.

Prima dată am vrut să mergem pe strada Eszterhazy să ne jucăm cu mingea, dar mingea era a

celor de la Colegiul Central și nu au vrut să ne-o împrumute. Atunci Barabas a zis: «Să mergem

în muzeu și să ne jucăm cu bilele la perete». Ajunși acolo, am intrat toți în muzeu și am început

să ne jucăm cu bilele la perete. Fiecare rostogolea câte una. Lângă perete se adunaseră cam

cinsprezece bile, printre care erau și două de sticlă. În acel moment, Ruchter a strigat dintr-o dată:

«S-a terminat. Vin Pasztorii!» Și de după colț apărură Pasztorii. Umblau cu mâinile în buzunare,

cu capul plecat și veneau foarte încet, atât de încet, încât ne-am speriat foarte tare. Degeaba eram

noi cinci și ei, doi, că erau atât de puternici, că băteau și pe zece. Și nici nu te puteai baza pe

cinci, pentru că la necaz Kolnay fuge, și Barabas fuge, deci poți să calculezi doar trei. S-ar putea

să fug și eu și atunci mai rămân doar doi. Și chiar dacă toți cinci am fugi, nu am rezolva nimic,

pentru că Pasztorii sunt cei mai buni alergători din Muzeu; la ce folosește fuga că ei oricum te

ajung?!... Pasztorii s-au oprit și au privit jocul. Konay mi-a șoptit la ureche: «Nemecsek, să ne

oprim!» Eu i-am zis: «Cum să nu! Exact acum, când ție ți-a trecut tura și nu ai nimerit. Acum e

rândul meu. Dacă voi câștiga, ne oprim!» Atunci am aruncat bila și am câștigat. Era o

grămăjoară de bile. Am vrut să le strâng – erau cam treizeci –, dar unul din Pasztori, cel mai

tânăr, mi-a sărit în față și a strigat: «einstand!». Când m-am întors, Kolnay și Barabas deja

fugiseră, Weiss era lipit de perete, iar Richter nu se hotărâse încă dacă să fugă sau nu. Eu l-am

luat cu vorba bună: «Scuzați-mă, dar nu aveți niciun drept!» Atunci Pasztorul cel mare adună

bilele și le pune în buzunar. Cel mic mă prinse de haină și strigă: «Nu ai auzit că am zis

einstand»? (adaptare după „Băieții din strada Pal” de Molnar Ferenc)

Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe (18˟5 p.= 90 p.):
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1. Indică sinonime contextuale pentru cuvintele: să povestească, se adunaseră.

2. Construiește două enunțuri ale cuvântului cap.

3. Extrage, din fragmentul dat, două cuvinte aparținând câmpului semantic al jocului.

4. Expune tipul de narator și de narațiune.

5. Precizează rolul punctelor de suspensie din cadrul textului.

6. Povestește, în 5-10 rânduri, acțiunea textului.

7. Prezintă un mod de expunere prezent în fragmentul dat și o structură justificativă.

8. Descrie, în 5-7 rânduri, un joc cunoscut de tine.

9. Redactează un text argumentativ, de 10-15 rânduri, despre responsabilitate.

10. Găsește două teme / motive literare din text.

11. Indică doi indici spațiali din text.

12. Oferă antonime pentru termenii: lipit, ne oprim.

13. Construiește enunțuri cu paronimele: albastru, alabastru.

14. Formulează propoziții cu structurile următoare: nor, n-or.

15. Precizează două formule specifice adresării directe prezente în fragmentul citat.

16. Enumeră, din textul dat, doi indici temporali.

17. Încadrează fragmentul, prin două trăsături, în textul narativ.

18. Realizează o compunere, în care să descrii o sărbătoare a iernii.
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Instrument pentru evaluarea competențelor

Autor: Ivan Adina

Colegiul Naţional Dinicu Golescu, Câmpulung, jud. Argeş

Limba franceză
Clasa a VIII-a

Unitatea de învăţare 7: ÉCO-ATTITUDES
Manualul Editurii Booklet, L2

C.G.2: 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
2.3. Realizarea unor expuneri scurte, exersate, a unui subiect familiar
- Prezentarea în câteva cuvinte a unui poster / unei activități de proiect.
La sfârşitul acestei unităţi de învăţare, elevii trebuie să realizeze şi să prezinte proiectul NOTRE
PLANÈTE MÉRITE MIEUX!, la care participă întreaga clasă. Împărțiți pe grupe de câte 5 elevi,
aceștia identifică si prezintă problemele pe care ei ar dori să le rezolve, atât la nivelul clasei/ al
școlii, cât și al mediului înconjurător. Activitatea pe grupe presupune crearea unei prezentări Power
Point din care să reiasă căror probleme doresc să le găsească o rezolvare ( de ex. Triere selectivă
chiar în clasa mea, Recuperam şi reutilizăm în școala noastră, Reciclăm și economisim, Nu risipim
energia electrică, etc.). Fiecare grupă identifică o problemă, cauzele si soluțiile realizabile.
Evaluarea proiectului se realizează prin feedback din partea profesorului coordonator, a
colegilor și prin aplicarea unei grile de evaluare.

Production orale

Réalisez une présentation PPT au thème de l’écologie où vous identifiez un problème, deux causes
et deux solutions possibles. (Exemple : Le tri sélectif dans ma classe, On récupère et on réutilise…à
l’école, Recycler et économiser, Limiter les dépenses d’énergie, etc.)

Grilă de evaluare

Elevi/grupa Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
Face cu dificultate o
prezentare scurtă a
problemei, cauzelor
și soluțiilor adecvate ,
cumulte greșeli de
exprimare și
pronunție; are
nevoie de sprĳin din
partea
profesorului,deși are
la îndemână un plan
stabilit ;dovedește
o insuficientă
pregătire.

Face o prezentare
scurtă, în general
clară și coerentă,a
situației identificate,
cu unele greșeli de
exprimare;
pregătirea prealabilă
este insuficientă sau
slab realizată, nu
respectă planul
stabilit.

Face o prezentare
scurtă, clară și
coerentă a
problemei, cauzelor
și soluțiilor adecvate,
cu foarte puține
greșeli de exprimare,
pe baza unei pregătiri
prealabile.

Face
o prezentare a
problemei, cauzelor
și soluțiilor
adecvate, clară și
coerentă,
corectă, fără
greșeli de
exprimare sau cel
mult una - două
greșeli, pe
baza planului
indicat sau a unor
notițe foarte
bine pregătite.
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Subiect concurs - Matematică

Clasa I

Autor: Jurubiță Mirela
Școala Gimnazială “Petre Ispirescu”, Constanța

10 p 1. Cel mai mare număr scris cu două cifre identice este:
a. 11 b. 99 c. 98 d. 88

10 p 2. Succesorul numărului 56 este:
a. 55 b. 54 c. 57 d. 58

10 p 3. Suma dintre cel mai mic număr scris cu două cifre diferite și răsturnatul numărului
24

este :
a. 52 b. 34 c. 24 d. 53

10 p 4. Diferența numerelor 64 și 13 este:
a. 77 b. 41 c. 42 d. 51

10 p 5. Numărul cu 16 mai mare decât suma numerelor 12 și 20 este:
a. 32 b. 48 c. 38 d. 49

10 p 6. În urmă cu 3 ani, Claudia avea 10 ani. Ce vârstă va avea peste 4 ani?
a. 13 ani b. 14 ani c. 17 ani d. 16 ani

10 p 7. Doamna Găinușă are 5 puișori. Pentru fiecare puișor a tricotat câte doi ciorăpei și o
căciuliță. Câte articole vestimentare a tricotat în total?
a. 10 b. 15 c. 5 d.18

10 p 8. Suma primelor trei numere impare scrise cu două cifre este:
a. 39 b. 38 c. 36 d. 33

10 p 9. Cu cât este mai mare numărul 59 decât vecinul mai mic al numărului 30?
a. 29 b. 89 c. 30 d. 90

10 p 10. Suma numerelor pare mai mari decât 18, dar mai mici decât 26 este:
a. 76 b. 78 c. 67 d. 66
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Barem de corectare

Item a b c d Punctaj
1. x 10
2. x 10
3. x 10
4. x 10
5. x 10
6. x 10
7. x 10
8. x 10
9. x 10
10. x 10
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Test in Deutsch A1.2

Autor: Lăscoiu-Martin Dana
Școala Gimnazială „Regina Maria”, Arad

1. ♫♪ Höre aufmerksam zu. Schreibe R für richtig und F für falsch.
(Ascultă cu atenție! Notează R – pentru propozițiile adevărate și F – pentru propozițiile false.)

URL: https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5900&lang=fr (audio I)
URL: https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article4612&lang=fr (audio II)

I. 1. Emmelie 1 (prima Emmelie) tanzt gerne und isst gerne Pizza. R
2. Ronja tanzt auch gerne.
3. Die andere Emmely (cealaltă Emmely) interessiert sich für Fußball.

II. 4. Philipp ist 15 Jahre alt.
5. Er spielt Fußball und Tennis.

2. Was ist richtig? Kreuz an!
(Cu ce persoană se acordă forma verbului? Bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare!)

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie
triffst X
hilft
fahrt
liest
spreche
gibt
gebt
schlaft
siehst
treffen

3. Ergänze den Text mit den fehlenden Lücken.
(Completează textul cu verbul potrivit ca formă și sens!)

kann, können, wollen, willst, darf, darf, dürfen, darfst, musst, musst

Hanna: Mama, darf [1] ich morgen Abend ins Konzert? Meine Hausaufgaben sind schon fertig (gata)!
Mama: Mit wem (cu cine) ____________ [2] du denn ins Konzert gehen?
Hanna: Mit Max und Moritz. Wir ____________ [3] zuerst Musik hören und dann in die Eisdiele

(gelaterie) gehen.
Mama: Du ____________ [4] ins Konzert, aber danach (apoi) ____________ [5] du nach Hause

kommen.
Hanna: Aber, Mama! Max und Moritz ____________ [6] in die Eisdiele gehen. Warum (de ce)

____________ [7] ich nicht?
Mama: Ich räume auf (strâng lucrurile) und dann ____________ [8] wir um sieben mit Papa

zusammen (împreună) in die Eisdiele gehen.
Hanna: Bitte, Mama! Ich ____________ [9] auch ein anderes Mal (altădată) mit euch (cu voi) in die

Eisdiele gehen.
Mama: Na, gut. Aber (dar) du ____________ [10] um 18 Uhr zu Hause sein.
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Hanna: Okay.

4. Formuliere 5 korrekte Sätze mit den Modalverben!
(Formulează 5 propoziții corecte, folosind verbe modale!)

z. B.: Maria kann schön tanzen. Wir dürfen nicht ins Kino gehen. Wannmuss ich nach Hause fahren? etc.

5. Ergänze den Text mit der richtigen Form des Verbs.
(Completează propozițiile cu forma corectă a verbului din paranteză.)

a. Morgensmuss Diego seinen Frühstück zubereiten (își pregătește micul-dejun). (müssen)
b. ____________ ihr auch sehr gut schwimmen? (können)
c. Die Schüler (elevii) ____________ den Schulhof nicht verlassen (să părăsească școala). (dürfen)
d. Ich ____________ in Deutschland studieren. (möchten)
e. ____________ du Tennis spielen? (mögen)

6. Ergänze mit dem richtigen Artikel im Akkusativ!
(Completează cu articolul corect în cazul acuzativ!)

a. Wir „fliegen” bis in den Park (noi zburăm până în parc).
b. Kommst du mit in ______ Kino?
c. Heute Abend gehe ich mit Lena in ______ Konzert.
d. Martin fährt mit dem Auto in ______ Pizzeria.
e. Anne geht auch in ______ Disco am Wochenende.

7. Ergänze mit dem richtigen Artikel im Dativ!
(Completează cu articolul corect în cazul dativ!)

a. Wir befinden uns (ne aflăm) in dem Park.
b. Bist du schon (deja) in ______ Kino?
c. Heute Abend war ich (am fost) mit Lena in ______ Konzert.
d. Martin isst (mănâncă) am Nachmittag in ______ Pizzeria.
e. Anne tanzt (dansează) gerne in ______ Disco.

8. Formuliere die richtigen Fragen, sodass das unterstrichene Satzglied antwortet. Nenne auch
den Kasus (Dativ oder Akkusativ)!

(Formulează corect întrebările, astfel încât să răspundă partea de propoziție subliniată. Numește și
cazul – dativ sau acuzativ!)

z.B.: Diana fährt in die Schule. → Wohin fährt Diana? (Akkusativ)
Diana bleibt in der Schule länger (rămâne mai mult). → Wo bleibt Diana länger? (Dativ)

a. Hanna will am Nachmittag ins Schwimmbad gehen.

b. Finja und Max sind in dem Park.

c. Wir gehen heute nicht mehr (nu mai mergem) in die Schule.

d. Du musst in der Schule lernen!

e. Das Buch befindet sich (cartea se află) auf dem Tisch (pe masă).
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Barem de evaluare

� Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
� Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
� Se acordă 20 de puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează

prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
� În cazul itemilor obiectivi, alegerea de către elev a două variante de răspuns duce la anularea

rezolvării exercițiului respectiv.

1. 4 x 2 puncte = 8 puncte
2 – R 2 puncte
3 – R 2 puncte
4 – R 2 puncte
5 – F 2 puncte

2. 9 x 1 punct = 9 puncte

Ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie
hilfst X 1 punct

1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct

fährt X
liest X X
sprecht X
spricht X
geben X X
schlaft X
siehst X
trifft X

3. 9 x 1 punct = 9 puncte
[2] – willst 1 punct
[3] – wollen 1 punct
[4] – darfst 1 punct
[5] – musst 1 punct
[6] - dürfen 1 punct
[7] – darf 1 punct
[8] – können 1 punct
[9] – kann 1 punct
[10] – musst 1 punct

4. 5 x 2 puncte = 10 puncte
Fiecare propoziție are alocate câte 2 puncte după cum urmează:
- Pentru fiecare propoziție se acordă câte 1 punct pentru corectitudinea formei verbului modal

(acordul verbului cu subiectul în funcție de persoană și număr). Dacă nu există un acord
gramatical între subiect și predicat se acordă 0 puncte.

- Pentru fiecare propoziție se acordă câte 1 punct pentru ordinea corectă a cuvintelor în
propoziția (topica propoziției) atunci când apare un verb modal (subiect + verb modal acordat
cu subiectul + ... verb la infinitiv). Dacă nu este respectată ordinea cuvintelor se acordă 0 puncte.

- Pentru 1-2 greșeli ortografice nu se scad puncte din totalul punctajului pentru acest exercițiu.
- Pentru 3-4 greșeli ortografice se scade 1 punct din totalul punctajului pentru acest exercițiu.
- Pentru 5-6 greșeli ortografice se scade 2 puncte din totalul punctajului pentru acest exercițiu.
- Pentru 7-8 greșeli ortografice se scade 3 punct din totalul punctajului pentru acest exercițiu.
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- De la 9 greșeli ortografice în sus se scad 4 puncte din totalul punctajului pentru acest exercițiu.

5. 4 x 2 puncte = 8 puncte
b. Kannst – 2 puncte
c. darf – 2 puncte
d. möchtest – 2 puncte
e. Mag – 2 puncte

6. 4 x 2 puncte = 8 puncte
b. das – 2 puncte
c. das – 2 puncte
d. die – 2 puncte
e. die – 2 puncte

7. 4 x 2 puncte = 8 puncte
b. dem – 2 puncte
c. dem – 2 puncte
d. der – 2 puncte
e. der – 2 puncte

8. 5 x 4 puncte = 20 puncte
Pentru fiecare din cele 5 întrebări care trebuie formulate se acordă punctajul în felul următor:
- 1 punct pentru alegerea corectă a pronumelui interogativ wo sau wohin
- 1 punct pentru topica propoziției (ordinea corectă a cuvintelor): pronumele interogativ este urmat

de verb (forma finită), apoi de subiect și apoi restul părților de propoziție; pentru 1 greșeală de
topică se acordă acest punct, pentru mai mult de 2 greșeli de topică nu se mai acordă punctul)

- 1 punct pentru numirea corectă a cazului Akkusativ sau Dativ (pentru numirea greșită a cazului
nu se mai acordă punctul)

- 1 punct pentru scrierea corectă a întrebării din punct de vedere ortografic (pentru 1-2 greșeli se
acordă acest punct, pentru mai mult de 2 greșeli nu se mai acordă acest punct)

În acest fel se va puncta fiecare din cele 5 întrebări. (5 x 4 puncte = 20 de puncte în total pentru acest
exercițiu).
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Fisa de evaluare

Clasa a III-a

Autor: Lovin Lăcrămioara

Școala Gimnaziala Beresti-Tazlau

1. Item cu alegere duala:

Notează cu A, dacă enunțul este adevărat și cu F, dacă enunțul este fals.

Ghiocelul vestește sosirea primăverii.
Anul școlar începe în luna decembrie.
Moș Crăciun sosește în luna ianuarie.

2. Item cu alegere multipla:

Subliniază cuvântul sau expresia care nu are același înțeles cu cuvântul dat:

Văzduh = aer, zare, suflet, cer, depărtare
Casa = imobil, locuință, domiciliu, turmă, camin
Neastâmpărat = neliniștit, obraznic, cuminte, agitat
A străbate = a parcurge, a cutreiera, a lovi, a traversa

3. Item de tip pereche:

Unește cu o linie cuvintele care au sens asemănător din cele două coloane :

codru bucuros
vesel dificil
greu fiu
fecior pădure

4. Item cu răspuns scurt:

Citește textul: “In grădina bunicilor mei, eu am găsit un melc. Era mic, dragălaș, cu cochilia lui
maroniu-rșscată. La început, s-a speriat de mine. A scos cornițele, care sunt ochii săi, și a pipăit
locul. Casa sa este cel mai bun scut împotriva dușmanilor. Melcul este fricos și se mișcă lent.”

Scrie pe spațiul punctat căte un cuvânt cu sens asemanator pentru cuvintele subliniate:

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

5. Item cu răspuns de completare:

Scrie semnele de punctuație corespunzătoare:
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Cecilia și Andra sunt bune prietene Ele iubesc mult florile

Zilele trecute au văzut o expoziție de flori

Ce sunt acestea Celia

Andra acestea sunt frezii

Cât sunt de frumoase

6. Item de tip întrebări structurate:

Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a putea răspunde la întrebări.

“Vă spun ca să știți și voi: cuvintele care îmi trebuie pentru povești le scot din călimară.

Intr-o zi, un cuvânt nu vru să iasă afară. Tot ciocănind disperat în sticla cu peniță, din
călimară ieșiră cuvintele: Politețe, Hărnicie, Prietenie.

-Hai, spune-ne ce cauți!

-Il caut pe “Nu”. Fără el nu pot termina povestea.

-Pe “Nu”? L-a luat o fetiță în brațe și nu-i dă drumul.”

(“Fetița care l-a luat pe NU în brațe”,de Octav Pancu-Iași)

a) Autorul textului este:

1.Octav Pancu 2.Ion Creangă

3.Christian Andersen 4.Octav Pancu-Iasi

b) Ai numărat:

1. 4 aliniate 3. 5 aliniate

2. 3 aliniate 4. 6 aliniate

c) Scriitorul scoate cuvintele careîii trebuie pentru povești din:

1. tolbă 2. cerneală

3. călimară 4. carte

d) Cuvantul “Nu” a fost luat de:

1. scriitor 2. bunica

3. o fetiță 4. călimară

7. Item de tip rezolvare de probleme:

Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri: (sunt legate de textul de mai sus)
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1)……………………………………………………………………………………

Sctiitorul scoate cuvintele din călimară.

2)……………………………………………………………………………………..

Din călimară, nu a vrut să iasă cuvântul “Nu”

3)……………………………………………………………………………………

Pe “Nu” l-a luat o fetiță.

8.Item de tip eseu structurat:

Alcătuiește un text despre primăvară de cel mult 8 rânduri în care să folosești:

-cuvintele: gazele, copacii, grădinile;

-două expresii despre primăvară (sa fie subliniate în text);

-semnele de punctuatie învățate: virgule, două puncte, punctul, semnul întrebării, semnul
exclamarii și linia de dialog;

-găsește un titlu potrivit

9.Item cu răspuns de completare:

Completază cuvintele cu litera m sau n:

ti _ pul î _ păturit î _ bătrânit î _ viere î _ bolnăvit

fâ _ tâ _ ă î _ seam _ ă co _ bină î _ părăție co _ fuzie

10.Item cu alegere duală:

Găsește cuvintele care au fost despărțite reșit în silabe:

Re – împ – ă – du – rit

Îm – pă – du – ri – re

Com – bi – na – ti – e

U – mple

Îm – po – tri – vă
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Descriptori de performanță

FB B S
Itemul 1 -stabilește corect valoarea

de adevăr pentru cei 3
itemi

-stabilește corect valoarea
de adevăr pentru 2 itemi

-stabilește corect valoarea
de adevăr pentru un item

Itemul 2 -alege cuvântul sau
expresia nepotrivită pentru
4 cuvinte date

-alege cuvântul sau
expresia nepotrivită pentru
2-3 cuvinte date

-alege cuvântul sau
expresia nepotrivită pentru
1-2 cuvinte date

Itemul 3 -potrivește 4 cuvinte cu
sinonimele lor

-potrivește 3 cuvinte cu
sinonimele lor

-potrivește 2 cuvinte cu
sinonimele lor

Itemul 4 -găsește sinonimele pentru
4-5 cuvinte subliniate

-găsește sinonimele pentru
2-3 cuvinte subliniate

-găsește sinonimele pentru
2 cuvinte subliniate

Itemul 5 -scrie corect 10-11 din
semnele de punctuație
necesare

-scrie corect 7-9 din
semnele de punctuație
necesare

-scrie corect 5-6 din
semnele de punctuație
necesare

Itemul 6 -încercuieste varianta
corectă pentru cei 4 itemi

-încercuieste varianta
corectă pentru 2-3 itemi

-încercuieste varianta
corectă la cei 1-2 itemi

Itemul 7 -formulează corect
întrebarile pentru 3
răspunsuri

-formulează corect
întrebarile pentru 2
răspunsuri

-formulează corect
întrebarea pentru un
răspuns

Itemul 8 -alcătuiește textul,
respectând toate cerințele
date, cu foarte puține
greșeli de exprimare

-alcătuiește textul,
respectând toate cerințele
date, dar cu greșeli de
scriere sau unele omisiuni

-alcătuiește textul,
respectând 1-2 din
cerințele date, cu greșeli
de exprimare si de folosire
a semnelor de punctuație

Itemul 9 -scrie corect 10 din literele
necesare

-scrie corect 7-8 din
literele necesare

-scrie corect 4-5 litere
necesare

Itemul 10 -stabilește corect valoarea
de adevăr pentru cei 5
itemi

-stabilește corect valoarea
de adevăr pentru 3 itemi

-stabilește corect valoarea
de adevăr pentru 1 item
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Évaluation écrite A1

Compréhension et production écrite: Mamaison

Clasa a V-a L2

Autor: Luţuc Nicoleta

Școala Gimnazială “Elena Rareş” Botoşani

I. Lis les descriptions des deux maisons et trouvez l’image.

A. Ma maison n’est pas très grande. Elle a une cheminée. Elle a un petit jardin. Il n’y a pas de
deuxième étage. Les murs sont rouges et le toit est bleu. Il y a des fleurs blanches devant la
maison. J’habite dans la maison numéro

B. Ma maison est petite, mais agréable. Il y a une cheminée. Elle a un petit jardin. Il y a un
arbre à côté de la maison. Il y a une porte marron et une fenêtre. Il y a une clôture blanche.
J’habite dans la maison numéro

https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/vocabulaire/maison/maison-tu-
habites-ou/140864

1 2

2p

II. Associe :

a. Les murs sont mais agréable.

b. Elle a devant la maison.

c. Il y a des fleurs blanches rouges et le toit est bleu.

d. Ma maison est petite, un petit jardin. 2p

III. Identifie dans les petites descriptions les quatre noms de couleur et mets-les dans
des phrases à toi. 2p

IV. C’est ton tour maintenant. Décris et dessine ta maison réelle ou imaginaire. 4p
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Evaluare sumativa - Matematică

Clasa a III-a, Semestrul I

Autor: MATEI IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA, JUD. ARGEȘ

1. Numere naturale 0-10 000

a) Ordonează

crescător numerele : 1003, 2981, 2463, 4560, 7382, 4650, 9997

descrescător numerele : 2546, 1009, 8330, 3766, 5612, 1109, 7659

b) Găsește regula și completează �iecare șir cu încă 3 numere:

a. 305, 307, 309, ........, ........., .

b. 4428, 4430, 4432, ........, ........., .

c. 7575, 7580, 7585, ........, ........., .

c) Scrie:

succesorul numărului 5 889 ___________ , 4499 _____________

predecesorul numărului 1 000 __________, 6650 ___________

d) Scrie cu cifre romane nr. :

16 -……….. 28 - ………. 21 - ……… 25- …………..

e) Scrie cu cifre arabe potrivite :

XIV- ………. XXIX- ……… XII- ……… XXIV- …………

2. Operații cu numere naturale

a) Calculează :

68 x 4 = 93 : 3 =

331 x 3 = 54 : 6 =

279 x 6 = 42 : 2 =

328 x 32 = 57 : 3 =

b) Compară următoarele rezultate:

4223+2561 9946— 5 497

_________ __________

c) A�lă termenul necunoscut:

x + 2700=5 220 a—6001= 3 839 b : 6 = 9 c x 7= 56

x= a= b= c =

x= a= b= c =
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d) A�lați :

Dublul lui 16

Treimea lui 36

Sfertul lui 24

Triplul sumei numerelor 15 și 363

I�ntreitul diferenței numerelor 210 și 100

e) Calculați respectând ordinea efectuării operațiilor :

( 9 x 3 : 3 + 35 : 5 ) : 2 + 718

=.................................................................................................................................................................

3. Probleme

a. A�lă suma dintre sfertul numărului 36 și dublul numărului 144. Scrie rezolvarea sub
forma unui ex.

b. Mă gândesc la un număr, îl înmulțesc cu 3, adun rezultatul cu 10 și obțin 31. La ce număr

m-am gândit?

c. La o librărie s-au adus într-o zi 86 de cutii cu câte 8 păpuși și 22 de cutii cu câte 6
mașinuțe �iecare. Câte jucării s-au adus în total ?

DATE REZOLVARE

d. Un creion costă 2 lei. Un penar costă de 9 ori mai mult, iar un caiet de 5 ori mai puțin decât

creionul și penarul la un loc. Câți lei costă toate rechizitele ?

DATE REZOLVARE
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DESCRIPTORI DE PERFORMANTA

Competențe speci�ice:

- Efectuarea de: adunari, scaderi, ın̂mulțiri și ı̂mpărțiri ı̂n concentrul 0- 10 000;

– Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice ın̂ rezolvarea de exercitii si probleme;

– Rezolvarea de probleme ın̂ cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau

regularități din mediul apropiat;

Foarte bine Bine Su�icient

1 A Ordonează corect toate nr. Ordonează corect 8-9

numere

Ordonează corect 5-6 numere

B Completează corect 3 șiruri Completează corect 2 șiruri Completează corect 1 șir

C Identi�ică 4 numere Identi�ică 3 numere Identi�ică 2 numere

D Scrie corect 4 numere Scrie corect 3 numere Scrie corect 1-2 numere

E Scrie corect 4 numere Scrie corect 3 numere Scrie corect 1-2 numere

2 A Rezolvă corect 7-8 exerciții Rezolvă corect 5-6 exerciții Rezolvă corect 3-4 exerciții

B Efectuează și compară corect

cele 2 exerciții

Efectuează corect 1 exercițiu Efectuează parțial corect un ex.

C Găsește corect 4 termeni Găsește corect 3 termeni Găsește corect 1-2 termeni

D Găsește 5 rezultate corecte Găsește 3-4 rezultate corecte Găsește 1-2 rezultate corecte

E Calculează corect Calculează parțial corect, dar

respectă ordinea operațiilor

Calculează parțial corect, dar nu

respectă ordinea operațiilor

3 A Identi�ică exercițiul și-l

rezolvă corect

Identi�ică exercițiul și-l

rezolvă parțial corect

Identi�ică parțial corect

exercițiul

B Identi�ică exercițiul și-l

rezolvă corect

Identi�ică exercițiul și-l

rezolvă parțial corect

Identi�ică parțial corect

exercițiul

C Răspunde corect și complet:

rezolvă corect problema.

Răspuns parțial corect:

identi�ică exercițiile, rezolvă

parțial corect

Răspuns parțial corect: rezolvă

problema, scrie cel puțin o

ı̂ntrebare și un calcul de

rezolvare a problemei.

D Răspunde corect și complet:

rezolvă corect problema.

Răspuns parțial corect:

rezolvă problema, scrie doua

ın̂trebări, mici omisiuni,

Răspuns parțial corect: rezolvă

problema, scrie cel puțin o

ı̂ntrebare și un calcul de

rezolvare a problemei.
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– Stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi a gândirii logice.;

– Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii.

Matematică - Evaluare sumativă - Semestrul I – Clasa a III-a

Nr.

crt.
Numele şi prenumele 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Cali�i

cativ

�inal

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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31.

32.

Centralizare pe cali�icative:

Item
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.

11
.

12
.

13
.

14
.

Calificativ

final

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

Analiza probei:

Observații și concluzii:

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Măsuri de ameliorare:

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________



197

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

EVALUARE INIȚIALĂ

Autor: Mihai Andreea Cristina

Școala Gimnazială Perieți

1. Colorează atâtea frunze câte îți indică cifra!

3 5

2. Desenează o bulină roșie sub triunghiul mare!

3. Formează mulțimi cu elemente de același fel. Colorează mulțimea care are mai multe elemente!
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Descriptori de Performanta
1.

F.B:-Coloreaza 3 si 5 frunze din fiecare coloana,asa cum indica cifra din dreptul ei.

B.-Coloreaza 3 sau 5 frunze,rezolva o parte din sarcina de lucru.

S.-Coloreaza la intamplare,fara a respecta cerinta exercitiului.

2.

F.B.-Deseneaza o bulina rosie sub triunghiul mare

B.-Deseneaza o bulina rosie sub un alt triunghi

S.-Nu respecta sarcina de lucru.

3.

F.B.-Formeaza,prin incercuire,multimi de elemente de acelasi fel si coloreaza baloanele,fiind

multimea cu mai multe elemente.

B.-Formeaza multimi de elemente prin incercuire,dar nu coloreaza multimea cu mai multe elemente.

-Coloreaza multimea cu mai multe elemente,dar nu formeaza multimi de elemente.

S.-Nu formeaza multimi,nu coloreaza multimea cu mai multe elemente.
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Evaluarea cu ajutorul instrumentelor digitale

Autor: Moisescu Mădălina

Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea”, Braşov

Contextul socio-istoric actual a impus necesitatea identificării unor noi modalități
de desfășurare a procesului educativ, modalități care să fie congruente orelor desfășurate online
și astfel s-a juns la integrarea în activitatea didactică a diferitelor instrumente alternative.

Faptul că acum tehnologia a evoluat atât de mult încât a permis „mutarea” școlii în
mediul online are o parte pozitivă ce constă în receptivitatea de care elevii au dat dovadă. Acest
lucru este ușor de explicat, deoarece tehnologia, aplicațiile, mediul virtual în general sunt toate
părți componente ale lumii lor, ale realității în care trăiesc și astfel le-a fost ușor să se adapteze
noilor condiții de învățare. Mai mult, faptul că aceste noi mĳloace de învățare permit integrarea
unor metode sau tehnici de lucru ce și-au dovedit de-a lungul timpului eficiența este un avantaj
ce nu trebuie trecut cu vederea.

Cum evaluarea este o parte esenţială a procesului educativ, trebuie privită cu foarte mare
atenţie şi nu trebuie tratată ca o componentă suplimentară a acestuia. Astfel stând lucrurile, se
observă că evaluarea, idiferent de momentul în care este aplică, este complementară predării și
învățării. Prin urmare, și ea a suferit modicări în ultimii doi ani căci a fost necesară identificarea
unor mĳloace și metode eficiente prin care să fie aplicată.

Potrivit Ghidului de evaluare – Limba și literatura română – elaborat de Serviciul
Național de Evaluare și Examinare, „Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se
colectează, se organizează și se interpretează datele obținute în urma aplicării unor instrumente
de măsurare în scopul emiterii unei judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie pe
plan educațional”. Așadar, evaluarea nu se reduce la o simplă notă sau la un calificativ. Că o
astfel de abordare este pe cât de restrictivă, pe atât de păguboasă ține de domeniul evidenței,
deoarece procesul de evaluare presupune un cumul de acțiuni ale căror finalități converg către un
singur scop, verficarea măsurii în care cunoștințele și competenţele elevilor sunt în conformitate
cu cele menţionate în programa şcolară.

Cu toate acestea, așa cum spuneam mai sus, chiar dacă scopul este același, mĳloacele
prin care se poate ajunge la el s-au diversificat și trebuie privite cu entuziasm și încredere. Dacă
până în urmă cu puțin timp metodele de evaluare cel mai des utilizate erau evaluarea orală sau
proba scrisă, cunoscute ca metode tradiționale, cărora li se adăugau metodele alternative, precum
investigația, proiectul sau portofoliul, exeperiența ultimilor ani a arătat că în procesul de evaluare
se pot integra diferite instrumente online prin care ea să devină interactivă, să nu mai fie atât de
intimidantă pentru elevi, să poată fi făcută și în mediul online și, cel mai important, să nu își
piardă din eficiență.

Nu puține sunt exemplele în care metodele de evaluare se pot aplica în mediul online prin
diferite platforme sau aplicații

Un prim exemplu îl poate reprezenta jocul didactic. Acesta, așa cum specifică și
Emanuela Ilie, „poate deveni un adevărat instrument educativ și didactic, o bază a metodelor de
instruire și educație”. În acest sens se poate exemplifica felul în care un joc didactic, precum
„Caută-i perechea” se poate adapta cu ușurință unei ore de curs desfășurată online. Aşa cum
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scrie autoarea sus menţionată, acest joc este utilizat cu precădere în lecţiile de evaluare sau în
lecţiile mixte, în secvenţele evaluative. Poate fi jucat individual sau pe grupe mici.

Pentru o bună înţelegere a felului în care se defăşoară, voi exemplifica aplicarea lui în
cadrul unei lecţii de clasa aV-a, într-un exercițiu de asociere a cuvintelor aflate în relație de
antonimie. În varianta tradițională, elevii primesc 10 bilețele pe care sunt scrise 10 cuvinte.
Sarcina lor este de a asocia corect cuvintele aflate în relație de antonimie. Ei bine, acest joc poate
fi aplicat și cu ajutorul mĳloacelor online, căci se poate crea exact aceeași cerință în aplicații
precum www.learningapp.ro, www.wordwall.net sau https://www.liveworksheets.com/ cu
diferența că el poate fi aplicat atât în timpul unei ore de curs tradițională, desfășurată în sala de
clasă, dacă există mĳloacele necesare, cât și în timpul unei ore de curs desfășurată în mediul
online. Ba bai mult decât atât, odată ce au primit acces la această resursă educațională, elevii pot
relua exercițiul și acasă.

Un alt exemplu de situație în care intrumentele de evaluare tradiționale se îmbină cu
succes cu aplicațiile și instrumentele alternative pe care tehnologia le oferă este crearea unui item
semiobiectiv, de tipul itemilor de completare. Un asemenea exercițiu, ca și jocul didactic ilustrat
mai sus, poate fi utilizat cu suces într-o lecție mixtă, într-o secvență evaluativă.

Exercițiul ce are la bază acest tip de item are ca scop verificarea cunoștințelor teoretice
dobândite de elevi, dar și stimularea capacităților intelectuale ale acestora, căci trebuie să
completeze anumite afirmații, astfel încât acestea să capete sens, să fie corecte, logice și coerente.
La fel ca în cazul jocului didactic ilustrat anterior,un astfel de item se poate folosi fie într-o
lecție de evaluare, fie într-o secvență ce are acest scop. De exemplu, utilizând platforma
www.wordall.net, se poate crea un exercițiu prin care să se verifice măsura în care elevii de clasa
aVI-a cunosc modurile și timpurile verbale cerându-le să completeze cun text lacunar cu verbe
aflate la modurile şi timpurile indicate între paranteze, în dreptul spaţiilor punctate.

Pe aceeași linie a compatibilității dintre traditional și actual/modern se înscriu și
Formularele Google. Datorită feului în care acest instrument a fost conceput, prin intermediul lui
poate fi creat un test de lectură sau unul de verificare a achizițiilor lingvistice. De exemplu, se
poate crea un test grilă care să conțină întrebări referitoare la conținutul unei opere literare.
Elevilor li se distribuie linkul prin care pot accesa respectivul test, li se menționează timpul pe
care îl au la dispoziție pentru rezolvare, iar după ce timpul a expriat, profesorul restricționează
accesul la test, elevii nemaiputând să trimită răspunsuri. Pe lângă faptul că profesorul poate
urmări în timp real cine a trimis testul, această modalitate de evaluare are și alte avantaje precum
accesul imediat la rezultatele elevilor și eliminarea timpului alocat corectării testelor. În același
fel se poate aplica și un test ce vizează verificarea achizițiilor lingvistice.

În afară de testul grilă, prin Formularele Google profesorul poate opta pentru crearea unui
item obiectiv selectând opțiunea grilă cu mai multe variante. De exemplu, în spațiile alocate
rândurilor se notează forme corecte și greșite ale unor verbe la modul imperativ, iar în spațiile
alocate coloanelor se notează cuvintele „corect” și „incorect”. Elevilor le revine sarcina de a bifa
„corect”, în cazul în care consideră că forma verbală este scrisă corect sau „incorect”, dacă după
părerea lor forma verbală este scrisă greșit. Și în cazul acestui tip de exercițiu aplicat ca formă de
evaluare profesorul are acces imediat la puctajele elevilor, fără a mai fi nevoie corectarea testelor.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că prin intermediul Formularelor Google se poate
crea o probă de evaluare sumativă, căci acest instrument are opțiunile ce permit includerea
tuturor tipurilor de itemi, obiectivi, semiobiectivi și subiectivi. Astfel, cu ajutorul acestui
instrument alternativ se poate realiza în întregime un model de test de evaluare specific
examenlor naționale. Ceea ce diferă în cazul creării unui asfel de test față de exemplele
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precedente este faptul că rezultatele nu mai sunt oferite imediat, testele nu mai sunt corectate
automat de aplicație pe baza unui punctaj stabilit și intordus anterior de professor, deoarece o
astfel de probă de evaluare include, așa cum am spus, toate tipurile de itemi, iar în cazul itemilor
semiobiectivi și subiectivi se impune verificarea răspunsurilor de către professor.

Așadar, integrarea instrumentlor alternative de evaluare este parte a realității din sistemul
de educație actual și trebuie privită cu deschidere și aplicată la clasă ori de câte ori este posibil
sau necesar deoarece are benefiicii precum: dinamizarea orelor și secvențelor de evaluare, plierea
procesului educativ pe realitatea imediată a elevilor, accesarea oricând și de oriunde a testelor
care sunt stocate în mediul online, eliminarea, în unele cazuri, a timpului alocat corectării,
oferirea și accesarea imediată a rezultatelor în cazul testelor grilă sau a celor ce conțin doar itemi
obiectivi.

Bibliografie:
1. Cucoş, Constantin (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definiivare și grade

didactice, Editura Polirom, Bucureşti, 1998;
2. Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii române, ediţia aII-a revăzută și adăugită,

Editura Polirom, 2020;
3. Norel, Mariana, Sânmihăian Florentina, Didactica limbii şi a literaturii române II, 2011;
4. Ion T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, ediţia aII-a, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 2004;
5. Stan, Mihai (coord.), Serviciul Național de Evaluare și Examinare – Ghid de evaluare.

Limba și literatura română, Editura Aramis, București, 2001.
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Exemplu de bună practică

Autor: Neacșu Gabriela

Școala Gimnazială Raciu, Dâmbovița

Activitatea numărul 1.
Titlul/domeniul activității:

Perioada desfășurării:

Activitate moral-civică – ”Mândru că sunt român”

Decembrie 2021
Participanți: Elevii clasei pregătitoare Ursuleții – 16 elevi

Parteneri Școala Gimnazială Raciu

Responsabili de activitate: Neacșu Gabriela
Locul desfășurării: Sala de clasă, curtea școlii
Resurse necesare: Videoproiector, calculator, fise, baloane, muzică, cântece patriotice

Strategii de realizare: Organizarea elevilor in grupuri mici;
Organizarea elevilor individual, pentru a colora fișele;
Conversații despre patriotism;
Prezentarea unor filmulețe.

Modalități de evaluare: Expoziții de lucrări
Aprecieri verbale
Recompense

Descrierea activității(acțiuni/activități
concrete)

-Ascultarea si intonarea imnului;
-Vizionarea câtorva filmulețe cu însemnătate istorică;
-Au colorat fișe și desene relevante temei;
-Au umflat baloane colorate corespunzatoare drapelului României (roșu, galben,
albastru);
-S-au expus lucrările;
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-Am ieșit în curte, unde am cântat și am dansat.

Rezultate așteptate -Formarea spiritului patriotic de la vârste fragede;
-Memorarea câtorva versuri din imnul României;
-Formarea spiritului de colaborare între elevi.
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Activitatea numărul 2.
Titlul/domeniul activității:

Perioada desfășurării:

Activități tradiționale și cultural-artistice – ”Bucuria- adevăratul dar al
Crăciunului”

Decembrie 2021
Participanți: Elevii clasei pregătitoare Ursuleții – 16 elevi

Parteneri Școala Gimnazială Raciu

Responsabili de activitate: Neacșu Gabriela
Locul desfășurării: Sala de clasă
Resurse necesare: Videoproiector, calculator, filmuleț, globuri, beteala,brad, instalații, diverse

ornamente de Crăciun, etc.
Strategii de realizare: Împodobirea bradului;

Confecționare de ornamente;
Colectare de produse tradiționale specifice colindului;
Vizionarea filmulețelor de Crăciun;
Mersul cu colindul, specific sărbătorilor de Crăciun.

Modalități de evaluare: Expoziție
Poze
Aprecieri verbale
Recompense

Descrierea activității(acțiuni/activități
concrete)

-Vizionarea filmulețelor de Crăciun
-S-au pregătit materialele de împodobit sala de clasă
-Fiecare elev a donat câte un ornament sau câte un produs pentru colindat
-S-a împodobit bradul împreună cu toți elevii clasei
-Fiecare elev a colorat o fișă ce reprezenta ceva specific Crăciunului, care mai apoi
a fost expusă în clasă
-Spre final, clasa a cântat colinde, dupa care a primit recompense pentru cântecelele
cântate.
-A venit Moș Crăciun, care a oferit daruri din partea Primăriei.

Rezultate așteptate -Cultivarea spiritului de Crăciun
-Intonarea corectă a colindelor
-Bunăvoința de a donat ornamente sau produse tradiționale
-Imprimarea bucuriei de a primi un cadou, dar mai presus, bucuria de a oferi altuia
un cadou.
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Lucrare scrisă semestrială la Limba şi literatura română –

Clasa a VI-a

Semestrul I

Autor: Nistor Oltea

Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc

• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (70 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor:

Odată, în clasa a VI-a, la ora de chimie, la Plopeanu, se explica lecția despre acidul formic.
Printre altele, profesorul ne-a spus:

― Domnilor, sa știți și dumneavoastră că furnica conține acid formic. Ca să dovedim aceasta,
n-avem decât să strivim o furnică într-o hârtie de turnesol. Hârtia se-nroșește... ceea ce era ce
demonstrat! Îmi pare rău ca n-avem o furnică la-ndemână, ca sa facem această interesantă experiență!

Dar, deodată, în mĳlocul liniștii, fără să spună un cuvânt, îl vedem pe Chiorul că se ridică din
banca unde ședea, prin fundul amfiteatrului, și înaintează aplecat cu mâna dreaptă făcută cupă, așa
cum o faci când vrei să prinzi o muscă.

Într-adevăr, urmărea o muscă și-i șoptea acesteia, destul de tare, ca să fie auzit de noi și mai
cu seamă de profesor:

― Stai tu, că te prind eu acuma! Ce, crezi ca ai să mai zbori mult? Și deodată: "bâști... bâzz...
te-am prins!"

― Domnule Constantinescu, ce-nsemnează gestul acesta?
― Don' profesor, am prins o muscă, pentru experiență... In lipsa de furnică, e bună și musca,

că e tot insectă!
― Domnule, țipă Chimistul exasperat, cum poți să debitezi astfel de inepții, pentru numele

lui Dumnezeu?! Cum o să existe în muscă acidul formic care v-am spus ca există numai în furnică?
Dar Chiorul nu se da bătut:
― Poate că există, don' profesor, și nu știm noi, dacă n-am făcut experiența! De ce sa nu-

ncercăm? Să strivim musca în hârtia de turnesol, și o să ne convingem!
― Stai jos, domnule, și lasă-mă-n pace! Te rog, stai jos!
Chiorul și-a ridicat sprâncenele foarte surprins de felul ciudat în care profesorul înțelesese să-i

aprecieze bunăvoință și mai ales interesul ce-l dovedea pentru știință și deschizând pumnul în care
ținea captivă musca, spuse, adresându-i-se acesteia:

― Hai, du-te sănătoasă, că nu ești bună pentru nimic, nici măcar pentru o amărâtă de
experiență! Și se așeză, foarte serios, în hohotul de râs al colegilor.

(Grigore Băjenaru, Cișmigiu & comp.)
acid formic= acid organic corosiv, lichid, incolor, volatil, care se găsește în corpul furnicilor

roșii, în frunzele de urzică etc. și care se prepară și pe cale chimică, având întrebuințări în industria
textilă, farmaceutică și în tăbăcărie.
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Subiectul I (70 de puncte)

1. Desparte în silabe cuvintele: lecția, liniștii, debitezi. 6p

2. Transcrie din primul paragraf un cuvânt care conține diftong și un cuvânt care conține
vocale în hiat. 6p

3. Stabilește numărul de sunete din următoarele cuvinte: explica, aceasta, colegilor. 6p

4. Indică câte un sinonim contextual pentru cuvintele îngroșate din text: să dovedim,
inepții, bună. 6p

5. Alege un cuvânt din text și demonstrează-i, în două enunțuri, omonimia. 6p

6. Cuvintele o dată/odată, ne-a/nea, ce-l/cel sunt: 2p
a) omonime
b) omofone
c) omografe

7. Demonstrează prin două enunțuri că termenul „mâna” intră în categoria omografelor.
4p

8. Ilustrează polisemantismul verbului „ a ridica” prin formularea a trei enunțuri adecvate.
6p

9. Rescrie enunțul dat, corectând greșelile de orice natură: 6p

Salutare tuturor. Mia transmis doamna dirigintă să vă anunț că mâine trebuie să venim
cu haine groase l-a școală, deoarece începem orele de la șapte și nu va fii căldură. multumesc.

10. Citește cu atenție textul și precizează dacă afirmațiile sunt adevărate sau false:
6p

a) Naratorul întâmplărilor relatate este unul subiectiv, fiind un martor al evenimentelor.
A/F

b) Dacă strivești o furnică pe o hârtie de turnesol se observă că aceasta se înroșește,
deoarece furnica conține acid formic. A/F

c) Plopeanu este numele elevului care prinde musca în timpul orei de chimie, pentru a fi
folosită la experiment. A/F

d) Musca conține acid formic, asemenea furnicii. A/F
e) Profesorul este iritat de gestul elevului. A/F
f) Musca devina victima experimentului, fiind strivită în mâna băiatului . A/F

11. Precizează două trăsături de caracter ale băiatului, care pot fi desprinse din textul suport.
4p

12. Formulează două idei principale din text. 6p

13. Explică în 3-5 rânduri starea pe care crezi că o trăiește personajul Chiorul la sfârșit,
când își dă seama că gestul său a fost zadarnic. 6p
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Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Redactează, în aproximativ 100 de cuvinte, rezumatul textului. (12p)
În redactarea rezumatului tău, vei avea în vedere:
- să respecți toate regulile de redactare a rezumatului; 4p
- să respecți succesiunea cronologică a întâmplărilor; 4p
- să utilizezi cuvinte/grupuri care să asigure legătura dintre idei; 2p
- să te încadrezi în numărul de rânduri; 2p
Redactarea lucrării: 8 puncte
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Barem de notare şi corectare

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a VI-a A, SEMESTRUL I

Subiectul I (70 de puncte)
1. Despărțirea corectă în silabe a cuvintelor: lec-ți-a, li-niș-tii, de-bi-tezi. 2px3=6p
2. Transcrierea corectă a unui cuvânt care conține diftong, respectiv vocale în hiat (ex.

Plopeanu – diftong, chimie, lecția – hiat). 3px2=6p
3. Stabilirea corectă a numărului de sunete din fiecare cuvânt ( explica – 8s, aceasta – 6s,

colegilor – 9s) 2px3=6p
4. Indicarea corectă a sinonimelor contextuale pentru cuvintele date (ex. să dovedim – să

demonstrăm, inepții – aberații, prostii, bună – utilă).
5. Alegerea corectă a unui cuvânt care este omonim 2p, ilustrarea omonimiei prin două

enunțuri adecvate 2px2=4p
6. Indicarea variantei corecte de răspuns b 2p
7. Ilustrarea cerinței prin exemple corecte 2px2=4p
8. Demonstrarea polisemantismului prin exemple adecvate 2px3=6p
9. Se acordă câte 1p pentru fiecare greșeală corectată. Se scade câte 1 p dacă elevul face

alte greșeli atunci când rescrie textul.
10. Alegerea variantelor corecte de răspuns: a. A, b. A, c. F, d. F, e. A, f. F.
11. Precizarea a două trăsături ale personajului (ex. ingenios, curios, plin de inițiativă etc.)

2px2=4p
12. Formularea adecvată a ideii principale care să corespundă punctului culminant,

respectiv deznodământului. (identificarea corectă a celor două etape ale acțiunii
(1p+1p) și formularea corectă a fiecărei idei principale (2px2=4p) / formularea
inadecvată, cu greșeli de exprimare (1px2=2p)

13. Explicarea clară, nuanțată a stării pe care personajul o trăiește ( ex. este dezamăgit,
surprins și intrigat, deoarece el încearcă să-și ajute profesorul în experiment,
substituind furnica cu o muscă, iar acesta nu-i apreciază intenția) și încadrarea în
limita de spațiu 6p/ justificare ezitantă, cu încadrarea în limita de spațiu 3p/ încercare
de explicare, fără încadrare în limita de spațiu 1p

Subiectul al II-lea (20 de puncte)
- respectarea regulilor rezumatului: eliminarea liniilor de dialog – 2p; utilizarea

modului indicativ, timpurile prezent sau perfect compus (în totalitate 2p/parțial 1p);
absența citatelor (în totalitate 2p/parțial 1p); eliminarea detaliilor nesemnificative
(în totalitate 2p/parțial 1p)

- respectarea succesiunii cronologice a întâmplărilor (în totalitate 4p/parțial 1p)
- utilizarea cuvintelor/grupurilor de cuvinte care să asigure legătura dintre idei

2p/parțial 1p
- încadrarea în numărul de rânduri 2p.



210

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct;
coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine
gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor
de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate –
1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are
minimum 100 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Se acordă 10 puncte din oficiu
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PREOLIMPIADADE LIMBA FRANCEZĂ

GIMNAZIU

Clasa aV-a, L2

Autor: OANA BOLD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE EMIL PALADE BUZAU

� Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor SUBIECTUL I, SUBIECTUL II şi SUBIECTUL III se acordă 90 de puncte.
� Din oficiu se acordă 10 puncte.
� Timp de lucru : 90 minute.

SUBIECTUL I. – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS : (Total : 30 points)
Lisez la lettre suivante et répondez aux questions :

Lyon, le 18 septembre 2018
Cher Gabriel,

Je t’écris pour te présenter ma nouvelle école et mes nouveaux copains.
Mon école est très grande. Il y a huit salles de classe et trois laboratoires. Ma salle de classe est juste au bout

du couloir, au premier étage. Nous sommes dix filles et treize garçons dans la classe. Les profs sont très gentils
mais, très sévères.

Mes copains sont tous très sympas et amusants. Je m’entends très bien avec deux filles : Mireille et Lucie.
On a la même passion : les films d’aventure.

Mireille est italienne. Elle est très haute, elle a les cheveux longs et crépus. Ses yeux sont noirs. Par contre,
Lucie est basse. Ses yeux sont verts. Mireille est très gentille. Elle parle très bien le français. Sa grand-mère
maternelle est française. Lucie est canadienne. Elle vient de Montréal. Elle a une grande famille : deux sœurs et un
petit frère, Julien. Il a cinq ans et il va à l’école maternelle.

Et toi ? Tu as beaucoup d’amis ? Comment est ton collège ? Il est grand, il est beau ?
J’attends ta lettre pour me parler de tes copains.

Bises,
Francine

1. VRAI ou FAUX (5x2p=10p)
Affirmation VRAI FAUX

a. Francine habite au Canada.
b. Le collège de Francine a huit salles de classe et deux laboratoires.
c. Les meilleures amies de Francine s’appellent Mireille et Lucie.
d. Lucie est très haute ; ses cheveux sont longs et crépus.
e. Mireille a une grande famille : deux sœurs et un petit frère.

2. Répondez aux questions : (5x2p=10p)
a. Qui écrit la le�re ?
b. Qui est le destinataire de la le�re ?
c. Quel âge a le frère de Lucie ?
d. Quelle est la nationalité de Mireille ?
e. Lucie, elle a une grande famille ?
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3. Relisez le texte et reconstituez les phrases : (5x2p=10p)
1. Aujourd’hui, a) a cinq ans et il va à l’école maternelle.
2. Mes copains b) vient de Montréal, du Canada.
3. Mireille c) sont tous très sympas et amusants.
4. Lucie d) est très haute, elle a les cheveux longs et crépus.
5. Julien e) je t’écris pour te présenter ma nouvelle école.

SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUISTIQUES (Total : 30 points)

1. Complétez les propositions avec les mots dans la liste : matières, école, professeurs, géographie,
camarades, sport, classe, élève, collège, garçons. (1px10=10 points)

Je m’appelle Amélie Dumont, je suis … … … en cinquième au … … … « Victor Hugo ». Nous
sommes dix-sept filles et huit … … … dans la… … … . J’aime l’… … …, j’adore mes… … … . Pendant
les récréations je parle avec mes… … … . Mes… … … préférées sont : les langues étrangères et
la……… . J’aime aussi le……… .

2. Complétez les phrases par « MON », « MA », ou « MES » : (1px10=10p)
a. Les fenêtres de … chambre sont ouvertes.
b. … cahiers sont propres.
c. Dans … livre il y a de belles images.
d. … amie est très gentille.
e. … parents vont à la piscine.
f. … nouvelle école est très belle.
g. … école se trouve au centre de la ville.
h. Dans … plumier il y a cinq feutres.
i. … histoire est très amusante.
j. … grands-parents s’appellent Hélène et Victor.

3. Remplacez « Son frère » par « Sa sœur » et faites les transformations nécessaires : (1px2=2p)
Son frère est très actif et parfois curieux.

4. Remettez les phrases dans le bon ordre : (1px3=3p)
a. Mon /mais, / gros / est / un / frère / peu / il / adorable / est
b. de/ salle / dans/ Elle / bains / va / la
c. garage/ sont/ dans/ voitures/ le/ Les

5. Mettez les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent ! (1px5=5p)
a) Ils … … (aller) au cinéma à la fin de la semaine.
b) Vous …… (ne pas faire) vos devoirs chaque jour.
c) Nous …… (ne pas être) a�entifs en classe.
d) Tu …… (manger) souvent des fruits ?
e) Pendant les vacances, ils …… (adorer) voyager.

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)

Répondez aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce que tu fais avec tes amis le dimanche ? (2 activités) (5p)
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2. Comment est ta maison ? (2 phrases) (5p)
3. Qui est la fille de ta tante ? (5p)
4. Qu’est-ce que tu as dans ton sac à dos ? (4 – 5 objets) (5p)
5. Décris ton meilleur ami/ta meilleure amie ? (3 phrases) (5p)
6. Quels sont les jours de la semaine quand tu as le français ? (5p)

PREOLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ
GIMNAZIU
Clasa aV-a, L2

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION DES ÉCRITS /30 p.
1. VRAI ou FAUX (5x2p=10p)

a. FAUX (2p)
b. FAUX (2p)
c. VRAI (2p)
d. FAUX (2p)
e. FAUX (2p)

2. Répondez aux questions : (5x2p=10p)
a. Francine écrit la lettre. (2p)
b. Le destinataire de la le�re est Gabriel. (2p)
c. Le petit frère de Lucie a cinq ans. (2p)
d. Mireille est italienne. (2p)
e. Oui, Lucie/elle a une grande famille : deux sœurs et un petit frère, Julien. (2p)

3. Relisez le texte et reconstituez les phrases : (5x2p=10p)
1– e (2p); 2 – c (2p); 3 – d (2p); 4 – b (2p); 5 – a (2p);

SUBIECTUL II – STRUCTURES LINGUISTIQUES (Total : 30 points)

1. Complétez les propositions avec les mots dans la liste : matières, école, professeurs, géographie,
camarades, sport, classe, élève, collège, garçons. (1px10=10 points)

Réponses attendues : élève (1p), collège (1p), garçons (1p), classe (1p), école (1p), professeurs (1p),
camarades (1p), matières (1p), géographie (1p), sport (1p).

2. Complétez les phrases par «MON », « MA », ou « MES » : (1px10=10p)

a. Les fenêtres de … chambre sont ouvertes.
b. … cahiers sont propres. – MES (1p)
c. Dans … livre il y a de belles images. – MON (1p)
d. … amie est très gentille. – MON (1p)
e. … parents vont à la piscine. –MES (1p)
f. … nouvelle école est très belle. – MA (1p)
g. … école se trouve au centre de la ville. – MON (1p)
h. Dans … plumier il y a cinq feutres. – MON (1p)
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i. … histoire est très amusante. – MON (1p)
j. … grands-parents s’appellent Hélène et Victor. – MES (1p)

3. Remplacez « Son frère » par « Sa sœur » et faites les transformations nécessaires : (1px2=2p)

Sa sœur est très active (1p) et parfois curieuse. (1p)

4. Remettez les phrases dans le bon ordre : (1px3=3p)

a. Mon frère est un peu gros mais, il est adorable. (1p)
b. Elle va dans la salle de bains. (1p)
c. Les voitures sont dans le garage. (1p)

5. Mettez les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent ! (1px5=5p)

f) Ils … …VONT (aller) au cinéma à la fin de la semaine. (1p)
g) Vous ……NE FAITES PAS (faire) vos devoirs chaque jour. (1p)
h) Nous …… NE SOMMES PAS (ne pas être) a�entifs en classe. (1p)
i) Tu ……MANGES (manger) souvent des fruits ? (1p)
j) Pendant les vacances, ils …… ADORENT (adorer) voyager. (1p)

III. PRODUCTION ÉCRITE (30 points)
Répondez aux questions suivantes :

A. Compréhension de la consigne (6 x 2p = 12 p)
Réponses attendues :

1. Le dimanche, je joue avec mes amis, je regarde des films, je vais dans le parc, au concert, je fais mes
devoirs avec mes amis, … (2 activités) (5p)

2. Ma maison est grande et belle. Ma maison est moderne/bien équipée. Ma maison a trois/quatre/cinq
chambres. (2 phrases) (5p)

3. La fille de ma tante est ma cousine. (5p)
4. Dans mon sac à dos il y a/Dans mon sac à dos j’ai : une trousse/un plumier, des cahiers, des livres,

un dictionnaire, un vocabulaire, un atlas, un portable, une bouteille d’eau … (4 – 5 objets)
(5p)

5. Mon meilleur ami/Ma meilleure amie est haut(e)/bas(se). Il/Elle a les cheveux noirs/châtains/blonds
et crépus/longs/courts. Ses yeux sont marron/noirs/verts/bleus. Il/Elle est gentille / aimable /
énergique /actif (ve), sympa / amusante, ordonné(e)… (3 phrases) (5p)

6. J’ai le français … Les jours quand j’ai le français … (5p)

B. Capacité à formuler des phrases (1p / phrase complète = 6 p)
6 phrases
complètes

5 phrases
complètes

4 phrases
complètes

3 phrases
complètes

2 phrases
complètes

1 phrase
complète

Aucune phrase
complète

6 p 5 p 4 p 3 p 2 p 1 p 0 p

C. Correction lexico – grammaticale – 12 p

Pas de faute
1–2

fautes(s)
3 – 4 fautes 5 – 6 fautes 7 – 8 fautes 9 – 10 fautes 11 fautes ou plus

12 p 10 p 8 p 6 p 4 p 2 p 0 p
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MODEL DE EVALUARENAȚIONALĂ- Clasa a VIII-a

Autor: Oargă Magdalena-Ruxandra

Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”, București

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (70 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor:

Textul 1
Cișmigiul a fost pentru lăzăriști teatrul multor întâmplări vesele.
Și, de multe ori, pe la 8 dimineața, pe lac nu erau decât bărci cu băieți de-ai noștri, care,

chipurile, întârziaseră la oră și, cum nu înțelegeau să-l supere pe profesorul respectiv, tulburându-i
lecția, preferau să aștepte ora următoare de curs, în Cișmigiu. Barcagiii erau din diferite clase și de
diferite vârste. Toți erau de o desăvârșită colegialitate și aceasta făcea tăria noastră, tărie care nu s-a
dezmințit niciodată, ba, dimpotrivă, s-a afirmat cu atât mai puternic, cu cât au fost mai grele
situațiile prin care am trecut.

Când se-ntâlneau pe lac lăzăriștii din clase diferite, erau adevărate întreceri de canotaj. Dacă,
însă, vreun elev de la alt liceu avea nefericita inspirație de a se aventura pe lac, se dădeau chiar
serioase lupte navale.

Îi găseam intrusului pricină din te miri ce.
Țin minte că o dată ne-am întâlnit pe lac cu doi ”dovlecari”, adică doi elevi de la liceul

Mihai Viteazul.
- Ce caută, mă, ăștia în împărăția noastră?
- Ce caută vor găsi! rosti Ionaș Moscu sentențios și se pregăti să-i înfrunte:
- Ia ascultați, mă dovlecarilor, voi nu știți că pe lacul ăsta cresc nuferi nu dovleci? Ce-i cu

voi p-aci?
- Da’ ce, mă, e lacul vostru?
- Al nostru sau nu, voi răspundeți la ce întreb eu! Acum, n-aveți oră, ce căutați cu

barca-n Cișmigiu?
- Da’ voi ce căutați?
- Noi avem oră liberă și suntem la noi acasă; da’ voi n-aveți niciun rost aici și vă rugăm s-o

ștergeți cât mai repede! Frumos vă stă să chiuliți, mă, amărâților, am să vă iau numărul și să vă
reclam lui Balaurul (Balaurul era Ion Roman, directorul de la Mihai Viteazul).

- Iete, mă, ce deștepți! Voi să ne reclamați lu’ Balaurul c-am chiulit? Da’ voi ce cusur aveți?
Parcă noi nu putem să vă dăm pe mâna lu Barbă!

Dar n-apucă să termine vorba, că un val de apă îl plesni drept în gură, făcându-l să
bolborosească înecat ultimele cuvinte.

Moscu ridicase lopata dreaptă, și-o lăsase pieziș în apă, stropindu-l pe adversar din plin.
Apoi, repede, una după alta, încă vreo trei-patru lopeți, cu măiestrie conduse, îi făcură pe cei doi
dovlecari ciuciulete, după care ispravă ne îndepărtăm în grabă, lăsându-i pe băieți uluiți și
spumegând de mânie.

(Grigore Băjenaru, Cișmigiu & Comp.)
Textul 2
Parcul Cișmigiu este situat în centrul orașului București și este cea mai veche grădină

publică din București (…).
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Parcul Cișmigiu este amenajat în stilul parcurilor engleze, cu o vegetație variată și o
policromie a peluzelor cu flori, ce oferă o ambianță reconfortantă. Parcul Cișmigiu deține vegetație
arboricolă de platani, liriodendroni, magnolii, aluni, peri, frasini pletoși și meri decorativi, spre a
feri publicul de căldura verii și praful din oraș.

Pentru zonele de odihnă, în Parcul Cișmigiu, s-au prevăzut colțuri izolate, liniștite, cu bănci
comode, iar pentru zonele de promenade alei largi, sinuoase sau drepte ce conduc spre obiective
interesante.

(Parcul Cișmigiu- Grădina Cișmigiu București, www.cismigiuparc.ro)

A.
1. Notează numele directorului Liceului Mihai Viteazul și porecla acestuia.

2 puncte
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul
1. 2 puncte
Erau numiți „dovlecari”:
a) elevii de la Liceul Mihai Viteazul.
b) lăzăriștii.
c) profesorii de la Liceul Mihai Viteazul.
d) oamenii din Cișmigiu.
Răspunsul corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul
2. 2 puncte
În Parcul Cișmigiu, colțurile izolate, liniștite, cu bănci comode au fost prevăzute:
a) pentru zonele de odihnă.
b) pentru a feri publicul de căldura verii și praful din oraș.
c) pentru o ambianță reconfortantă.
d) pentru a oferi o ambianță reconfortantă.
Răspunsul corect:

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul
1. 2 puncte
Cei doi elevi de la liceul Mihai Viteazul sunt amenințați, afirmându-se că:
a) vor fi bătuți.
b) vor fi stropiți cu apă.
c) vor fi pârâți directorului liceului.
d) vor fi sancționați.
Răspunsul corect:

5. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte: 6
puncte
Enunțul Corect Incorect
Lăzăriștii puteau fi văzuți cu bărcile pe lacul Cișmigiu de pe la 8
seara.
Parcul Cișmigiu este amenajat în stilul parcurilor engleze.
Barcagiii erau din clase diferite.
Vegetația arboricolă din Cișmigiu ferește publicul de căldura verii și
praful din oraș.
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Moscu este stropit din plin de adversar.
Între lăzăriști erau adevărate întreceri de canotaj.

6. Precizează, în două-trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului Moscu, identificată în
fragmentul de mai jos, și mĳlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență: 6
puncte
„- Ce caută, mă, ăștia în împărăția noastră?
- Ce caută vor găsi! rosti Ionaș Moscu sentențios și se pregăti să-i înfrunte:
- Ia ascultați, mă dovlecarilor, voi nu știți că pe lacul ăsta cresc nuferi nu dovleci? Ce-i cu
voi p-aci?
- Da’ ce, mă, e lacul vostru?
- Al nostru sau nu, voi răspundeți la ce întreb eu! Acum, n-aveți oră, ce căutați cu
barca-n Cișmigiu? ”

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în cel puțin 30-70 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul
conținutului, între cele două texte.
6 puncte

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Crezi că lăzăriștii s-au comportat corect? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte,
valorificând textul 1. 6
puncte

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Asociază fragmentul din opera „Cișmigiu & Comp” de Grigore Băjenaru cu un alt text
literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o
valoare comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.
6 puncte

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

A.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

Sunt corect despărțite în silabe ambele cuvinte din seria: 2
puncte
a) mă-ies-tri-e, dov-le-cari.
b) mă-ie-stri-e, do-vle-cari.
c) mă-ies-tri-e, do-vle-cari.
d) mă-ies-tri-e, do-vle-ca-ri.
Răspunsul corect:

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Sunt derivate ambele cuvinte din seria:
a) următoare, împărăția. 2
puncte
b) lacul, amenajat.
c) engleze, alei.
d) împărăția, dimpotrivă.
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Răspunsul corect:

3. Cuvântul „a apropria” este corect utilizat în enunțul: 2
puncte
a) Ne-am apropriat de noul coleg.
b) Și-a apropriat terenul vecinei.
c) După acea experiență, ne-am apropriat.
d) S-au apropriat de parc.
Răspunsul corect:

4. Sinonimele cuvintelor subliniate în enunțul „Cișmigiul a fost pentru lăzăriști teatrul multor
întâmplări vesele.” sunt: 2
puncte
a) evenimente, fericite.
b) lucruri, hazlii.
c) acțiuni, drăguțe.
d) evenimente, amuzante.
Răspunsul corect:

5. Rescrie enunțul următor, trecând verbele de la mai-mult-ca-perfect la perfect compus:
„Moscu ridicase lopata dreaptă, și-o lăsase pieziș în apă, stropindu-l pe adversar din plin.”

6 puncte
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Alcătuiește o propoziție negativă, în care substantivul cu funcție sintactică de complement
indirect din enunțul „Îi găseam intrusului pricină din te miri ce.” să fie complement
prepozițional.

6 puncte
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Scrie opinia ta despre lăzăriști sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și
o propoziție subordonată completivă directă. 6 puncte

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Completează spațiile libere din textul de mai jos cu forma corectă a cuvintelor scrise între
paranteze. 6
puncte

În ____________ (adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare) dimineață
____________ (plăcut), lăzăriștii au fost deranjați de dovlecarii ____________ (care)
prezență nu era dorită în Cișmigiu. Intrușii ____________( a stropi, construcție pasivă, mod
indicativ, timp perfect compus) de băiatul supărat.

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)
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Scrie un text narativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare
petrecută într-un parc și în care să inserezi o secvență descriptivă și una dialogată.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența
textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1
punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct;
respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

MODEL DE EVALUARE NAȚIONALĂ- Clasa a VIII-a
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se
calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I - 70 de puncte

A.

1. 1 punct pentru notarea numelui directorului Liceului Mihai Viteazul (Ion Roman) și 1 punct
pentru notarea poreclei acestuia (Balaurul) 2 x 1 punct= 2
puncte
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a 2
puncte
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a 2
puncte
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c 2
puncte
5. Câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri; notarea a
două variante de răspuns pentru un enunț – 0 puncte 6 x 1 punct = 6
puncte
Enunțul Corect Incorect
Lăzăriștii puteau fi văzuți cu bărcile pe lacul Cișmigiu de pe la 8 seara. x
Parcul Cișmigiu este amenajat în stilul parcurilor engleze. x
Barcagiii erau din clase diferite. x
Vegetația arboricolă din Cișmigiu ferește publicul de căldura verii și praful
din oraș.

x

Moscu este stropit din plin de adversar. x
Între lăzăriști erau adevărate întreceri de canotaj. x

6. Precizarea unei trăsături morale a personajului și a mĳlocului de caracterizare, ilustrându-l cu o
secvență 6 puncte
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- precizarea unei trăsături morale a personajului- 1 punct
- precizarea mĳlocului de caracterizare- 2 puncte
- ilustrarea cu o secvență a mĳlocului de caracterizare- 1 punct
- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli- 1 punct; 2 sau mai multe greșeli-
0 puncte)- 1 punct
- încadrarea în numărul de enunțuri indicat- 1 punct

7. Prezentarea unui element comun celor două texte 6
puncte
- precizarea elementului comun- 2 puncte
- câte un punct pentru prezentarea elementului comun (prezentare adecvată, valorficând textul- 1
punct; încercrae de prezentare- 0 puncte) -2 x 1 p= 2 puncte
- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli- 1 punct; 2 sau mai multe greșeli-
0 puncte)- 1 punct
- încadrarea în numărul de cuvinte indicat- 1 punct

8. Motivarea răspunsului la întrebarea dată 6 puncte
- menționarea răspunsului la întrebarea dată- 1 punct
- motivarea răspunsului menționat ( motivare adecvată și nuanțată, valorificând textul indicat- 3
puncte; motivare adecvată și schematică, prin citarea unei secvențe din textul indicat- 2 puncte;
încercare de motivare, lipsa de valorificare a textului indicat- 1 punct; lipsa motivării-0 puncte)- 3
puncte
- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli- 1 punct; 2 sau mai multe greșeli-
0 puncte)- 1 punct
- încadrarea în numărul de cuvinte indicat- 1 punct

9. Asocierea fragmentului din „Cișmigiu & Comp” de Grigore Băjenaru cu un alt text literar studiat
la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prin prezentarea unei valori comune 6
puncte
- identificarea unei valori în textul dat- 1 punct
- precizarea unui alt text literar asociat fragmentului din „Cișmigiu & Comp” de Grigore Băjenaru,
menționând titlul și autorul- 1 punct
-câte un punct pentru prezentarea valolrii identificate prin referire la câte o secvență relevantă din
fiecare text ( adecvat- 1 punct; încercare de prezentare- 0 puncte) -2 x 1 p= 2 puncte
- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli- 1 punct; 2 sau mai multe greșeli-
0 puncte)- 1 punct
- încadrarea în numărul de cuvinte indicat- 1 punct

B.
1. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c 2
puncte
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a 2
puncte
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2
puncte
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d 2
puncte

5. Rescrierea enunțului, trecând verbele de la mai-mult-ca-perfect la perfect compus: Moscu a
ridicat lopata dreaptă, și a lăsat-o pieziș în apă, stropindu-l pe adversar din plin. 6
puncte
-câte un punct pentru identificarea verbelor la mai-mult-ca-perfect- 2 x 1 p= 2 puncte
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-cîte 2 puncte pentru scrierea corectă a fiecărui verb la perfect compus- 2 x 2 p=4 p

6. Alcătuirea unei propoziții negative, în care substantivul cu funcție sintactică de complement
indirect din enunțul dat să fie complement prepozițional 6
puncte
- identificarea substantivului cu funcție sintactică de complement indirect- 1 punct
- respectarea tipului de propoziție cerut- 2 puncte
- alcătuirea unei propoziții în care substantivul identificat să fie complement direct- 2 puncte
- corectitudinea logică și gramaticală a propoziției- 1 punct

7. Scrierea unei opinii ta lăzăriști sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o
propoziție subordonată completivă directe 6
puncte
- scrierea unei opinii despre lăzăriști- 1 punct
- alcătuirea unei fraze din două propoziții- 2 puncte
- alcătuirea unei fraze dintr-o propoziție pșrincipală și o propoziție subordonată completivă directă-
2 puncte
- corectitudinea logică și gramaticală a frazei- 1 punct

8. Câte 1 punct pentru completarea cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze (acea,
plăcută, a, căror, au fost stropiți, foarte supărat)- 6 x 1 p= 6 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA - 20 de puncte

Conținutul compunerii – 12 puncte
- prezentarea unei întâmplări petrecute într-un parc: nuanțată- 3 puncte; schematică- 2 puncte;
încercare de prezentare- 1 punct 3
puncte
- respectarea trăsăturilor tiparului narativ (de exemplu: respectarea succesiunii logice a
evenimentelor, prezența personajelor/ participanților, predominanța grupului verbal/ verbelor etc.):
în totalitate- 3 puncte, parțial- 1 punct 3
puncte
- câte 2 puncte pentru includerea în textul narativ a fiecărei secvențe textuale indicate (descriptive,
dialogată) 2 x 2 puncte = 4
puncte
- adecvarea conținutului la cerință. în totalitate- 2 puncte; parțial, cu divagații- 1 punct 2
puncte

Redactarea compunerii – 8 puncte
- marcarea corectă a paragrafelor 1
punct
- coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1
punct
- proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1
punct
- corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1
punct
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- claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
- respectarea normelor de ortografie: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte

1 punct
- respectarea normelor de punctuație: 0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte
1 punct
– lizibilitate 1
punct
Notă! În redactarea compunerii, nu se va trece un titlu.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.



225

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Evaluarea progresului școlar

Autor: Palade Dumitrița-Delia

Școala Gimnazială Specială Pașcani

Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului de învăţământ. În contextul evaluării
ne putem informa cu privire la eficienţa strategiilor şi metodelor de predare-învăţare folosite într-o
perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, cât și la măsura în care obiectivele operaţionale au fost bine
întocmite, dar și atinse, reflectate mai apoi în rezultatele şcolare ale educabililor.

Cucoș C. (2008) definește evaluarea școlară drept „procesul prin care se delimitează, se obţin și
se furnizează informaţii utile, permiţând luarea unor decizii ulterioare”. O definiție similară este oferită
și de Cristea S. (2001) care sugerează faptul că „evaluarea este un proces de măsurare şi apreciere a
valorii rezultatelor sistemului de educaţie şi învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei
resurselor, condiţiilor propuse, în vederea luării unor decizii de îmbunătăţire.”

Evaluarea îndeplinește o serie de funcții precum:
� Funcţia constatativă – se constată măsura în care un anumit nivel de achiziții a fost atins, cel evaluat

fiind informat cu privire la nivelul lui dezvoltare privind o anumită arie de competențe.
� Funcţia diagnostică – sunt identificate o serie de cauze ce au dus la apariția unui slab nivel

informațional sau al competențelor. Elevul poate să-și stabileasca pași pe care să-i urmeze pentru a-
și îmbunătăți rezultatele școlare.

� Funcţia prognostică – se anticipează probabilitatea succesului sau eşecului elevului, pornind de la
ceea ce se constată deja.

� Funcţia de selecţie sau de decizie – se poate stabili nivelul de dezvoltare al unui elev, rezultatele
sale fiind raportate la grupul din care face parte.

� Funcţia de informare – atât elevii, cât și părinții, dar și societatea, sunt informați cu privire la
randamentul şcolar al elevului, stadiul în care acesta se află, dar şi asupra posibilităților de evoluţie
viitoare.

� Funcția pedagogică – din punctul de vedere al elevului rezultatul evaluării îl poate motiva, stimula
și orienta profesional pe acesta, în timp ce, din punctul de vedere al profesorului, poate contibui la
stabilirea unui demers eficient privind evoluția elevului.
Având în vedere formele de evaluare o clasificare a strategiilor de evaluare propusă de Cristian

Stan (2001) face referire la trei mari criterii, și anume:
I. Criteriul volumului de informaţii:

� Evaluare parţială – acest tip de evaluare se realizează adesea prin intermediul ascultării curente, al
testelor, probelor practice curente. Cu alte cuvinte, profesorul evaluează secvențial elevul, acest
timp de evaluare oferindu-i un feedback imediat cu privire la eficiența predării. Acesta are astfel
ocazia să-și imbunătățească strategia educațională, facând apel la cele mai bune tehnici și metode
de predare.

� Evaluare globală – spre deosebire de primul tip de evaluare, evaluarea globală are în vedere o
cantitate mult mai mare de informații, realizându-se prin intermediul unor examene naționale,
olimpiade etc.

II. Criteriul axei temporale:
� Evaluare iniţială – se realizează de către profesor la început de an școlar sau la începutul unui

program de instruire, aceasta având rolul de informa profesorul cu privire la nivelulul de pregătire
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al elevilor. Profesorul poate identifica încă de la început lacunele în cunoștințe ale elevilor, oferind
ocazia stabilirii unui demers educațional care să se plieze pe nevoile reale ale educabililor.

� Evaluare continuă – se realizează pe parcursul anului școlar sau pe parcursul programului de
instruire, având ca obiectiv atât monitorizarea progresului şcolar al elevului, cât și identificarea
imediată a diferitelor disfuncţionalităţi.

� Evaluare finală – se realizează la sfârșit de an școlar/încheierea unui program de instruire,
realizându-se prin probe de evaluare mai complexe, care au în vedere un volum informațional mai
crescut. Rezultatele evaluării pot arăta eficienţa activităților instructiv-educative desfășurate în
intervalul de timp stabilit.

III. Criteriul sistemului de referinţă pentru emiterea valorizărilor:
� Evaluare formativă – evaluarea are în vedere un sistem de referință extern, cu alte cuvinte,

performanțele atinse de elev sunt raportate la cerinţele programei şcolare şi a manualului școlar.
� Evaluare clasificatorie – nivelul performanțelor școlare este raportat la grupul din care face parte

elevul. Cu alte cuvinte, performanțele acestuia sunt comparate cu cele ale colegilor săi, stabilindu-
se astfel o ierarhie.

� Evaluare autocentrică, de progres – performanțele prezente ale elevului sunt comparate cu
performanțele lui anterioare. Evaluarea de progres se realizează de obicei în cazul în care elevul a
urmat un program instructiv-educativ diferenţiat (plan de intervenție personalizat).

În literatura de specialitate mai sunt enumerate și următoarele forme de evaluare: evaluarea
orală, evaluarea scrisă şi evaluarea practică.

� Evaluarea orală - este o formă des întâlnită de evaluare, care se poate realiza atât individual cât și în
grupe de elevi. Se oferă astfel un cadru de interacțiune directă între profesor și elev, acesta din urmă
având posibilitatea de a-și motiva răspunsurile sau de a-și argumenta părerile. Profesorul are ocazia
de a evalua atât volumul informațional, cât și capacitatea elevului de a se exprima oral.

� Evaluarea scrisă – se poate realiza prin intermediul tezelor, a testelor, cât și referatelor etc. Acest tip
de evaluare permite atât evaluarea într-un timp mai mult scurt a unui număr mare de elevi, cât și
atingerea unui nivel mult mai ridicat de obiectivitate privind evaluarea, aceasta deoarece subiectele
incluse în proba de evaluare sunt comune pentru toți elevii.

� Evaluarea practică - presupune verificarea unei serii de abilităţi, priceperi şi deprinderi formate în
cadrul activităţilor aplicative sau a unor lucrări experimentale realizate în laborator.

Pentru realizarea unei evaluări complexe este necesară alternarea și combinarea acestor forme
de evaluare, fapt ce va asigura un demers de evaluare obiectiv și echitabil pentru fiecare elev în
parte.

Atunci când se realizează evaluarea, evaluatorul trebuie să aibă în vedere modul în care se
desfășoară aceasta, respectiv modul în care măsoară – cuantifică rezultatele școlare, modul în care
face aprecierea - emiterea unei judecăţi de valoare, dar și decizia pe care o ia cu privire la notarea
elevului evaluat, ceea ce presupune întocmirea unui barem de notare.

Profesorul trebuie se aibă în vedere ce anume evaluează. Cu alte cuvinte acesta stabilește dacă
se evaluează nivelul performanței școlare, competențele, aptitudinile, abilitățile sau capacitățile
elevului. Acesta va stabili scopul evaluării, va alege metode eficiente de evaluare, va stabili
momentele în care va realiza evaluarea, alegându-și instrumente de evaluare eficiente.

În lucrările de specialitate metodele de evaluare se împart în două mari categorii, și anume
metode tradiţionale de evaluare, pe de o parte, şi metode alternative şi complementare de evaluare,
pe de alta.

Din categoria metodelor tradiționale de evaluare fac parte probele de evaluare orală, care se
realizează prin adresarea de întrebări și oferirea de răpunsuri, precum și prin îndeplinirea unor
sarcini de lucru sub directa supraveghere a cadrului didactic. Se evidenţiază mai multe moduri de
examinare orală: conversaţia de verificare, interviul, verificarea pe baza unui suport vizual,
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verificarea orală cu acordarea timpului de pregătire a răspunsului, redarea unui conţinut, precum și
citirea unor dialoguri.

Evaluarea scrisă, o altă modalitate de evaluare tradițională, oferă elevului posibilitatea de
elaborare și exprimare a ideilor în scris, aceasta realizându-se fără intervenţia cadrului didactic.
Potrivit lui Radu, I. (2008), principalele modalităţi de realizare a evaluărilor prin probe scrise sunt
următoarele: probe curente, probe de evaluare periodică, dar și teze semestriale sau teste de bilanţ.

Cea de-a treia formă de evaluare inclusă în această categorie, evaluarea prin probe practice,
vizează identificarea capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor dobândite de către elevi,
precum și a gradului de demonstrare a unor priceperi şi deprinderi. Acest tip de evaluare se realiză
prin intermediul activităţilor experimentale, dar și prin analiza produselor activităţii elevilor.

Având în vedere metodele complementare și alternative de evaluare, după cum se poate deduce
și din denumirea categoriei din care fac parte, acestea vin să completeaze metodele de evaluare
tradiţionale, având posibilitatea chiar de a înlocui o parte din metodele tradiționale cu unele
moderne. Dintre acestea se pot enumera: portofoliul, proiectul, tehnica 3-2-1, studiul de caz,
investigatia, interviul, jurnalul reflexiv, observarea sistematică a activității și a comportamentului
elevului, hărțile conceptuale, metoda R.A.I., copacul ideilor, braistormingul etc.

Dintre avantajele metodelor alternative ar fi în primul rând faptul că acestea stimulează
interesul elevilor față de sarcina oferită de profesor spre rezolvare. Metodele alternative determină
un nivel crescut de implicare şi de motivare al elevilor, reducând cu mult nivelul de stres al acestora,
totodată valorificând şi stimulând potenţialul creativ cât şi capacitatea acestora de a-și demonstra
originalitatea. Metodele alternative de evaluare încurajează lucrul în echipă, astfel că se
promovează interacțiunea în cadrul grupului de elevi, stimulând capacitatea de a lucra în comun a
acestora, dar și dorinţa şi priceperea de colaborare.

Aceste metode moderne de evaluare prezintă, însă, și o serie de dezavantaje, și aici s-ar putea
enumera faptul că acestea reprezintă încă un element de noutate pentru mulți dintre profesori și nu
intră în obişnuinţa lor. Un alt dezavantaj ar fi faptul că este necesară o perioadă mai lungă de timp
pentru obținerea rezultatelor evaluării, nu în cele din urmă, faptul că anumite forme de evaluare
necesită un efort sușinut din partea profesorului, fiind vorba chiar de o muncă individuală în afara
clasei.

Instrumentele de evaluare folosite în evaluarea școlară trebuie sa aibă o serie de caracteristici:
� Să fie valide – adică să măsoare ceea ce trebuie să măsoare;
� Să fie fidele – rezultate obținute să fie constante în cursul aplicărilor succesive;
� Să fie obiective – între aprecierile făcute de mai mulți evaluatori trebuie să existe un nivel înalt

de concordanţă;
� Să fie aplicabilie – instrumentul trebuie să fie administrat şi interpretat cu uşurinţă.
De-a lungul timpului, în practica pedagogică, s-au identificat o serie de erori care pot

distorsiona rezultatele obținute în urma evaluării. În acest sens, Jurcan. D., Bocoș, M., (2008)
identifică o serie de grupe de factori perturbatori ai evaluării, și anume:
� factori personali ai elevului (atenţie, memorie, gândire, imaginaţie etc);
� factori care țin de personalitatea profesorului (stilul abordat de acesta în momentul
evaluării etc.);
� factori care sunt legați de situaţia concretă de evaluare (spațiului destinat evalurii este

inadecvat, etc);
� factori ce țin de natura disciplinei;
� factori legaţi de tipurile de rezultate evaluate;
� factori legaţi de natura probelor (dacă unii elevii preferă probele orale, alți elevi pot manifesta
preferința pentru probele scrise. Aceasta deoarece, în ciuda faptul că în condiții normale ei au o
fluență în vorbire, atunci când sunt evaluați oral, ei trăiesc stări emoționale intense, ceea ce le
afectează discursul.
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Concurăm, ne bucurăm!

Autor: Panait Nicoleta

Şcoala Gimnazială Cricov, Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa

1. Norişor este tare supărat! Picăturile lui de ploaie s-au amestecat şi nu
mai ştie cum să le trimită pe Pământ. Ajută-l tu, grupându-le după
forma lor şi scriind în tabel numărul potrivit fiecărei mulţimi.

Rezolvare:

2. Bună! Eu sunt Pic, picătura de apă.
De când mă ştiu, colind Pământul şi ajut toate vieţuitoarele să trăiască.
Acum vreau să ajung la flori, dar trebuie să continui corect şirurile.

11

13

12
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Rezolvare:

3. Când peştişorul Nemo s-a pierdut, toate animalele acvatice au
plecat în căutarea lui. Prinţesa Ariel a plecat şi ea. Ajut-o să-l
găsească, unind numerele în ordine crescătoare, apoi colorând
corespunzător.

Rezolvare:



231

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

4. După atâta amar de vreme, când tot Regatul de gheaţă a fost cuprins
de viforniţă, Elsa doreşte să facă linişte, aşezând fulgii de zăpadă
corect în ordine descrescătoare.

Rezolvare:

5. Pe cărarea ce duce spre casa bunicuţei, Scufiţa Roşie s-a oprit
să adune câteva floricele. Ajut-o să coloreze cu portocaliu
petalele pe care sunt scrise numere mai mari decât 15, cu
galben petalele cu numere mai mari decât 10 și mai mici decât
16, cu roșu pe cele mai mici decât 10.

Rezolvare:
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Elemente de deontologie a evaluării în contextul

creşterii calităţii actului educaţional

Autor: Adina Papazi

Colegiul Național „I.L.Caragiale”

Motto: „Nu trebuie să judeci un om prin

ce nu ştie, ci prin ceea ce ştie.” (Vauvenargues)

Componentă esenţială a procesului de învăţământ, evaluarea reprezintă punctul
final într-o succesiune ce presupune etape precum stabilirea scopurilor, proiectarea şi
executarea programului de realizare a acestora, măsurarea rezultatelor. Fiind un proces
continuu, formal sau informal, de apreciere a calităţii, a importanţei sau a utilităţii
activităţii de predare-învăţare, desfăşurat din nevoia continuă de selecţie, comparare şi
ameliorare a acesteia, evaluarea vizează în prezent extinderea de la verificarea/aprecierea
de rezultate la evaluarea întregului proces de învăţare, precum şi conceperea unor
modalităţi mai eficiente de integrare a acţiunilor evaluative în activitatea didactică.

Studiile recente de specialitate accentuează importanţa evaluării în procesul
instructiv-educativ, rediscutând rolul şi poziţia sa în ierarhia componentelor acestuia.
Astfel, pe de o parte a devenit imperativ necesară introducerea unor metode alternative de
evaluare ( motivante, diversificate şi interactive), pe de altă parte tendinţele actuale sunt
de subordonare a activităţii evaluative unui „management centrat pe angajament
implicativ” în „locul managementului centrat pe control” (formulările îi aparţin lui
R.E.Walton). Evaluarea nu mai reprezintă astfel doar un proces de măsurare şi
cuantificare a rezultatelor, de testare a cunoştinţelor, ci devine o etapă constructivă a
procesului educativ, identificând punctele slabe ale elevului în vederea ameliorării lor şi
dezvoltând capacitatea de autoapreciere a celui evaluat. Cunoaşterea rezultatelor, a
criteriilor de evaluare îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să se implice în
sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. Aşadar, reglarea/perfecţionarea
continuă a metodoloogiei instruirii, informarea părinţilor/societăţii, selecţionarea şi
clasificarea elevilor în funcţie de rezultate, ameliorarea metodelor de evaluare folosite
anterior sau stimularea interesului pentru învăţare reprezintă cele mai importante funcţii
ale evaluării.

În contextul îmbunătăţirii calităţii actului educaţional, o deontologie de ordin
didactic a evaluării îşi propune să definească ce este bine sa evaluezi, unde şi în ce
circumstanţe se face evaluarea, în ce condiţii şi când se opreşte aceasta, reperând
totodată ambivalenţa morală, alunecările pernicioase sau nelegitimitatea unor practici
care avantajează unii dintre subiecţii evaluaţi. Evaluarea nu trebuie să incite la acţiuni ce
prejudiciază autonomia şi demnitatea umană, căci comportamentul profesorului
presupune probitate, imparţialitate, neutralitate nu numai în transmiterea cunoştinţelor şi
în relaţia cu elevii, ci şi în timpul procesului evaluativ. Rolul dascălului nu se rezumă
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doar la a furniza copiilor informaţii sau la a le forma deprinderi şi abilităţi, căci este un
truism faptul că profesorul reprezintă un model de comportament social pe care elevul îl
include necondiţionat în propriul sistem de valori.

Evaluarea are la bază câteva principii esenţiale, dintre care amintim:
fundamentarea evaluării pe standarde curriculare de performanţă, confirmarea atingerii
obiectivelor curriculare, utilizarea unor metode şi tehnici variate de evaluare, stimularea
autoevaluării corecte, oferirea posibilităţii unei diagnose a procesului de învăţământ.
Ceea ce nu trebuie uitat este că, deşi elevului i se recunoaşte dreptul la greşeală, căci
greşelile creative sunt mai importante pentru dezvoltarea cognitivă decât răspunsurile
corespunzătoare, în spatele „laudei greşelii” se ascunde totuşi intenţia de a depăşi erorile.

Un prim element de deontologie a evaluării în contextul creşterii calităţii actului
educaţional îl reprezintă mutarea accentului de pe măsurarea produselor pe
constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de
autoevaluare. Astfel, evaluarea de judecare a performanţelor va ceda locul evaluării de
dezvoltare, având ca scop principal îmbunătăţirea rezultatelor obţinute individual sau în
grup.

În al doilea rând, evaluarea multiinstrumentală şi multicriterială se corelează
cu necesitatea de a varia metodele de evaluare. Metodele alternative de tip portofoliu
individual şi de grup, hărţile conceptuale, studiul de caz, investigaţia, proiectul, interviul,
tehnica 3-2-1, metoda R.A.I, fişele pentru activitatea personală a elevului etc. conferă
actului evaluării un grad ridicat de activism prin promovarea interrelaţionării şi a
colaborării dintre profesor şi elev. O condiţie care trebuie îndeplinită este ca aceste
metode să corespundă nivelului capacităţii elevului şi obiectivelor enunţate.

Frecvenţa şi constanţa practicilor evaluative reprezintă, de asemenea, un
element important. Profesorul trebuie să îşi obişnuiască elevii cu climatul şi atmosfera
specifice examenelor; în plus, analizându-se comportamentul cognitiv al elevilor în
funcţie de modul de evaluare, s-a constatat că atunci când aceasta este anunţată şi se face
în public, elevii cotaţi ca „buni” reuşesc să se mobilizeze şi obţin rezultate net superioare
elevilor consideraţi „slabi”, în timp ce dacă subiecţii sunt înştiinţaţi că nu vor fi supuşi
niciunui control, diferenţele se estompează între cele două „categorii”, elevii slabi
ridicându-şi nivlul de reuşită.

Premisele deontologiei evaluării în contextul creşterii calităţii actului
educaţional se referă la mai multe aspecte:

a. conştientizarea de către profesor a importanţei evalării/asumarea cu
responsabilitate şi verticalitate morală a rolului de evaluator; dacă profesorul
face parte din comisii naţionale de evaluare, el nu trebuie să divulge informaţii
referitoare la conţinutul itemilor;

b. cunoaşterea de către profesori a programei şcolare, astfel încât obiectivele şi
itemii de evaluare să fie formulaţi conform obiectivelor cadru şi de referinţă;

c. folosirea de surse externe şi interne în conceperea instrumentelor de evaluare,
în conformitate cu examenele finale;

d. formularea şi afişarea baremelor pentru absolut toate instrumentele de
evaluare;

e. corelarea metodelor de evaluare cu situaţii de viaţă, cu realitatea
înconjurătoare;
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f. crearea de instrumente de dificultate asemănătoare pentru multiple grupe de
elevi şi crearea de instrumente diferenţiate în funcţie de nivelul claselor,
precum şi de instrumente diferite dacă profesorul predă la clase paralele;

g. completarea măsurării cantitative cu aprecierea calitativă;
h. preocuparea profesorului pentru structurarea elementelor de conţinut ale

cursurilor şi ale evaluarii cu grijă, acordând timpul necesar rezolvării
sarcinilor date;

i. dispunerea de material didactic;
j. dirĳarea proceselor evaluative spre dezvoltarea capacităţilor creative, a

stimulării autonomiei persoanei;
k. deplasarea accentului dinspre evaluarea cunoştinţelor către evaluarea

capacităţilor de investigaţie, a spiritului critic, a abilităţilor şi a atitudinilor;
l. centrarea actului de evaluare a progreselor şcolare pe conţinuturile esenţiale,

pe conceptele de bază ale disciplinelor;
m. realizarea evaluării exclusiv în spaţiul şcolar fără aprecieri referitoare la

preocupări străine şcolii sau din trecutul copilului;
n. valorizarea erorii ca un pas necesar pentru evaluare.

Deontologia evaluării presupune, de asemenea, faptul că profesorul nu trebuie
să relativizeze valoarea cunoştinţelor, ci să procedeze astfel încât să respecte convingerile
elevilor şi să evite să-şi considere propriile certitudini ca imuabile şi absolute. Elevul are
dreptul la exprimarea unor opinii personale, cu condiţia ca acestea să îşi găsească
justificarea în conţinutul operei literare discutate. Respectarea exprimării libere a elevilor,
fără încercare de stopare/întrerupere, reprezintă şi o premisă a evaluării orale în cadrul
examenului de bacalaureat. În plus, evaluatorul va proceda în aşa fel încât să obţină
maximum din ceea ce elevul poate oferi; revizuindu-şi strategiile, îl va face pe elev să
evolueze până la apogeul capacităţii lui. Pe parcursul evaluării, profesorul se va abţine să
emită o judecată definitivă asupra unui elev, concentrându-se asupra progresului acestuia:
în afara examenelor finale, evaluarea trebuie să se desfăşoare pe tot parcursul anului
şcolar, consiliind şi ameliorând constant şi nu doar la sfârşit. Nu în ultimul rând,
evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul concret al procesului, ci creează noi
alternative, studiază impactul şi preconizează noi demersuri. Numai după procesul de
evaluare profesorul întelege cum a comunicat şi ia măsuri pentru a elimina eventualele
perturbaţii sau distorsiuni, de unde rezultă creşterea eficienţei mesajului său, ameliorarea
relaţiei sale cu elevii.

Pe de altă parte, indiferent de sentimentele pe care elevii i le inspiră în mod
particular, evaluatorul trebuie să îi trateze în mod echidistant, neutru şi obiectiv
neamestecând politicul în procesul educaţional şi implicit în cel de evaluare; numai în
felul acesta el se impune în faţa clasei, ajută elevul să se autoevalueze obiectiv, dezvoltă
spiritul de competiţie şi devine un model de probitate morală, de credibilitate. În ceea ce
priveşte rezultatele procesului de evaluare, acestea nu trebuie făcute publice decât celor
îndreptăţiţi (părinte, tutore) şi este necesar să fie înţelese de elevul în cauză, de colegi şi
părinţi; se vor evita aprecierile de tip enunţ criptic sau ironic. Convenţia secretului
profesional asupra rezultatelor evaluării se va respecta şi în cercetare, ca punct de
referinţă, unde este obligatoriu anonimatul elevului.



235

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Varietatea modalităţilor de evaluare, posibilitatea lucrului în echipă şi
introducerea componentei ludice în procesul de evaluare reprezintă factori care
stimulează competiţia între elevi, eliminând în acelaşi timp atmosfera tensionată din
timpul evaluării; transformarea evaluării dintr-unul proces obositor într-unul motivant,
constructiv şi distractiv rămâne dezideratul suprem al evaluării.

În concluzie, fiind permanent legată de activitatea elevului, evaluarea eficientă
pune în joc funcţionalitatea noilor învăţări prin folosirea acestora în rezolvarea situaţiilor
problematice, prin aplicarea noilor achiziţii în diferite contexte, favorizând construcţia
noilor cunoştinţe. În procesul de evaluare, profesorul trebuie să urmărească dezvoltarea la
elevi a abilităţilor de autocunoaştere şi de autoevaluare, accentuarea capacităţii de
aplicare a competenţelor dobândite, relaţionarea cu viaţa socială. În acest context,
asumarea deontologiei evaluării reprezintă un examen de conştiinţă, de autoreflecţie, de
conştientizare a rolului esenţial al dascălului în procesul de formare a personalităţii
elevilor.
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Drepturile omului-principal fundament în

educaţie

Autor: Paşcu Mihaela Claudia

Școala Gimnazială Nr. 12 „B. P. Hasdeu”, Constanţa

Prin sintagma „drepturile omului”se înţelege, în general, raportarea la drepturile legate
de natura noastră, fără de care nu am şti să trăim ca fiinţe umane. Drepturile omului ne
permit să dezvoltăm şi să folosim din plin calităţile noastre umane, inteligenţa, talentele,
conştiinţa noastră şi să răspundem nevoilor noastre spirituale şi de altă natură. Ele decurg din
aspiraţia crescândă a umanităţii la o viaţă în care demnitatea şi valoarea fiecăruia să fie
respectate şi protejate.

Respectul drepturilor omului şi al demnităţii umane constituie fundamentul libertăţii,
dreptăţii şi păcii în lume.

Din aceste motive, se va acorda atenţia cuvenită definirii şi clarificării obiectivelor
educative, respectării drepturilor omului prin cultivarea raporturilor de cooperare învăţător-
elevi şi prin instaurarea unui climat şi a unor relaţii destinate să întreţină la elevi sentimentul
propriei lor valori şi a celorlalţi.

Iniţierea copiilor în spaţiul valorilor democratice şi al drepturilor omului constituie unul
din fundamentele educaţiei, începând cu cea mai fragedă vârstă. În vederea socializării
copiilor şcolari se vor pune în evidenţă următoarele idei:

- drepturile omului şi valorilor democratice trebuie învăţate şi privite în
perspectivă mondială; cultivarea acestor drepturi nu va fi eficace, dacă şcoala nu
cunoaşte un climat democratic;

- educarea drepturilor omului se va realiza în etape, în funcţie de vârsta şi de
dezvoltarea psihologică a elevilor;

- drepturile omului şi valorile democratice trebuie promovate şi cultivate prin
întregul proces de învăţământ.

Punctul de plecare pentru învăţarea drepturilor omului îl va constitui învăţarea
(deprinderea) încrederii în sine şi a toleranţei.Exerciţiile de cultivare a încrederii în sine pot fi
practicate în orice împrejurare, ele contribuind şi la instaurarea unui climat plăcut în clasă, în
colectivitate. Ele vor stimula şi capacitatea de compasiune, care este fragilă şi întâmplătoare,
dar reală şi care confirmă că nimeni nu este mai mult sau mai puţin fiinţă umană decât
aproapele său. Noi suntem înainte de toate fiinţe umane. Abia după aceea suntem băieţi sau
fete, naţionalităţi, membri ai unei rase, etnii sau ai unui grup social.

Metodele utilizate pentru învăţarea ţi practicarea drepturilor omului trebuie să fie active,
axate pe experienţă. Învăţarea respectării drepturilor omului favorizează acumularea unei
experienţe foarte importante şi capacitatea de a formula raţionamente judicioase.

Exemple de activităţi concrete:
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Povestirile din literatura pentru copii, cele relatate de părinţi sau de bunici, precum şi
cele create de copii. Se vor alege cărţi atrăgătoare cu personaje agreabile, insistând asupra
aspectelor pozitive.

Jocuri de rol – activităţi gospodăreşti, de bucătărie, grădinărit, tâmplărie, în timpul
cărora se stabilesc legături de cooperare şi prietenie între elevi, conştientizându-se că
diferenţele sunt acceptate şi naturale, că există şi analogii.

Joc de mici enunţuri –copiii îşi dau seama că, simultan, pot fi asemănători și diferiţi.
În mod deosebit „a învăţa prin” drepturile copilului implică o alegere atentă a

metodelor de predare care să le permit elevilor să perceapă școala drept o micro-comunitate
guvernată de principiile drepturilor omului şi ale copilului. Pentru a ajunge aici, copiii
trebuie să se simtă respectați ca persoane, iar opiniile lor să fie luate în considerare în cadrul
discuţiilor sau al deciziilor. Experienţele copiilor și tinerilor trebuie respectate și analizate, iar
aici este punctul în care experienţa lor reală de viaţă se leagă de informaţii şi
de reflecția asupra drepturilor omului şi ale copilului.

Plecând de la principiile de bază ale drepturilor omului, ale vieţii, dreptăţii, libertăţii,
echităţii sau al efectului distructiv al privaţiunilor, elevii vor fi stimulaţi să reflecteze, să
analizeze, să-şi pună şi să pună întrebări.

Experimentarea, cunoașterea și punerea în aplicare a drepturilor copilului și ale omului
de către elevi – adică participarea autentică la o comunitate democratică -în cadrul școlii este
fără îndoială o sarcină dificilă pentru întreaga comunitate școlară. Nu doar profesorii și
conducerea școlii, dar și copiii și părinții lor trebuie să se implice pentru de a realiza cu
succes acest lucru. Principiul participării este o componentă vitală în acest proces. Astfel,
multe forme de participare deja practicate în sălile de clasă și în comunitățile școlare devin
parte a educației pentru drepturile copilului.

Degeaba vrem să ne cultivăm grădina, să îngrĳim „Planeta albastră”şi să cucerim spaţii
pe alte planete dacă problema puiului de om nu suntem capabili să o rezolvăm. Să începem
cu respectarea drepturilor copiilor dacă vrem ca şi ale noastre să fie respectate. Vom reuşi
aceasta exercitând singurul lucru care ne diferenţiază, cu adevărat, de necuvântătoare :
OMENIA. Poate aşa lumea va fi mai bună!

Surse bibliografice:

Învăţământul primar – 2/4 2004, Ed. Miniped

UNICEF și Convenția privind drepturile copilului la: http://www.unicef.org/crc/
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LUCRARE SEMESTRIALĂ LALIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

Semestrul I, clasa a V-a

Autor: Petre Oana Andreea

Școala Gimnazială Nr. 81, București

Citește, cu atenție textul, apoi rezolvă pe o foaie separată cerințele.
Luna strălucea uriașă și albă pe cer, iar zăpada scânteia. Când Moș Crăciun a plesnit din bici

și a părăsit în mare grabă Valea pentru a ajunge în lumea de dincolo de ea, sania încăpătoare era
plină cu saci uriași. În timp ce renii goneau înainte, Moș Crăciun cel vesel râdea, fluiera și cânta cu
bucurie. Aceasta era ziua cea mai fericită a anului, ziua în care dăruia micuților comorile atelierului
său.

Avea să fie o noapte plină; știa bine acest lucru. În timp ce fluiera, striga și plesnea din bici,
revedea în minte toate orașele, cătunele și fermele unde era așteptat și făcea socoteala că avea destule
cadouri să facă fericiți pe toți copiii. Renii știau prea bine ce aștepta de la ei și goneau atât de repede,
încât picioarele lor nu păreau să atingă pământul acoperit de zăpadă.

Deodată, se întâmpla un lucru ciudat: o frânghie zbură prin lumina lunii și lațul mare de la
capătul ei prinse brațele lui Moș Crăciun, strângându-se în jurul acestuia. (…)

Mamie Brown, care își dorea o păpușă, a primit o tobă, iar o tobă nu e de niciun folos unei
fetițe care iubește păpușile. Și Charlie Smith, căruia îi place să hoinărească și să se joace pe afară,
care își dorea o pereche de cizme de cauciuc noi, a primit o trusă de cusut plină de cutiuțe cu ace și
mosoare colorate.

( Frank Baum, Moș Crăciun a fost răpit )

1. Transcrie un cuvânt/o structură care indică timpul în care se desfășoară acțiunea. 0,50p
2. Menționează, într-un enunț cine îl însoțește pe Moș Crăciun în călătoria sa.

0,50p
3. Selectează, din textul dat, o structură ce surprinde starea de spirit a lui Moș Crăciun. 0,50p
4. Formulează o idee principală și o idee secundară, care se pot desprinde din primul paragraf al

textului dat.
1p

5. Ilustrează două caracteristici ale textului literar, care apar în fragmentul de mai sus.
1p

6. Găsește câte un antonim potrivit pentru cuvintele subliniate: fericiți, a părăsit, ciudat.
0,75p

7. Transcrie trei cuvinte din câmpul lexical al jucăriilor.
0,75p

8. Scrie câte litere și câte sunete conțin următoarele cuvinte: picioarele, frânghie, saci, pereche.
0,80p

9. Alcătuiește o propoziție dezvoltată, imperativă despre Moș Crăciun.
0,40p

10. Analizează următoarea propoziție Luna strălucea uriașă și albă pe cer., după toate criteriile
învățate.
0,3p
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11. Redactează un text, de 100-120 de cuvinte, în care să prezinți o vizită în țara lui Moș Crăciun.
În compunerea ta, vei avea în vedere:
- Formularea unui titlu sugestiv;
- Respectarea părților unei compuneri;
- Respectarea normelor de punctuație și de ortografie.

2,5p

SUCCES! Se acordă 1 punct din oficiu!
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Portofoliul - mĳloc de evaluare

Autor: Petrică Elena-Cristiana

Liceul ,,George Țărnea” Băbeni

Principala caracteristică a evaluării o reprezintă posibilitatea utilizării tuturor metodelor și
tehnicilor de evaluare, pe care profesorul le are la dispoziție. Fie că este vorba de metode tradiționale
de evaluare (probe orale, scrise, practice etc.) sau metode de evaluare alternative (investigația,
observația sistematică, proiectul, portofoliul, autoevaluarea etc.), dascălul este cel care le va alege pe
cele mai potrivite obiectivelor instruirii, disciplinei de învățământ, tipului de conținut sau
particularităților de vârstă.

Una dintre metodele de evaluare alternativă este portofoliul. Acest instrument de evaluare
apare definit în DEX ca fiind „un dosar”, o mapă în care se păstrează acte, hârtii de valoare.
Portofoliul reprezintă o colecție de informații, pe care școlarul le obține prin investigații individuale sau
în grup, prin cercetarea unor materiale diferite. Acesta reprezintă și o modalitate de evaluare pe o
perioadă mai îndelungată de timp, care reflectă evoluția elevului pe mai multe planuri.

Această metodă de evaluare conține atât avantaje, cât și dezavantaje. Printre avantaje se
numără următoarele aspecte:

� elevul este implicat direct și asumat în procesul de evaluare;
� criteriile de evaluare sunt cunoscute încă de la începutul procesului;
� elevul este ajutat de profesor în atingerea unor obiective ale învățării;
� presiunea timpului limitat este anulată;
� conține reușitele activității elevului, profesorul înregistrând progrese le acestuia la intervale de

timp;
� se dezvoltă capacitatea de autoevaluare;
� se diminuează factorul stres.

Principalul dezavantaj al portofoliului îl reprezintă faptul că acesta necesită un volum mare
de lucru din partea profesorului.

Poate fi considerat în acelaşi timp un instrument complementar folosit de profesor în
aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul în echipă, pe elaborarea de proiecte ample de
cercetare şi învăţare. Portofoliul este compatibil cu instruirea individualizată, ca strategie

Portofoliul reprezintă "Cartea de vizită" a elevului în care este vizualizat progresul (în plan
cognitiv, atitudinal şi comportamental) de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul, la o
anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de timp. Reprezintă un pact între elev şi
profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze. Profesorul discută cu elevul despre ce
trebuie să stie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de învăţare. La începutul demersului
educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesităţilor elevului de învăţare pentru a stabili obiectivele
şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut de profesor şi este discutat cu elevul implicat în
evaluare.

Portofoliul cuprinde:
Ø lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe,etc. şi numărul paginii
la care se găseşte);
Ø argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare şi cum
se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv;
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Ø lucrările pe care le face elevul individual sau în grup;
Ø rezumate;
Ø eseuri;
Ø articole, referate, comunicări;
Ø fişe individuale de studiu;
Ø proiecte şi experimente;
Ø temele de zi de zi;
Ø probleme rezolvate;
Ø rapoarte scrise – de realizare a proiectelor;
Ø teste şi lucrări semestriale;
Ø chestionare de atitudini;
Ø înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu
colegii săi;
Ø observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii;
Ø reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează;
Ø autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului;
Ø interviuri de evaluare;
Ø alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la activitate, care reflectă participarea elevului/grupului
la derularea şi soluţionarea temei date;
Ø viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor şi a
progreselor înregistrate;
Ø comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de învăţare şi/sau ale altor
părţi interesate, de exemplu părinţii;

Portofoliul, ca metodă de evaluare longitudinală a performanţelor elevilor, este mai puţin
cunoscută şi folosită în România. Învăţământul alternativ propune utilizarea portofoliului, în special
cu rol de colectare a produselor activităţii elevilor, deşi nu se exploatează încă pe deplin valoarea
evaluativă a acestei metode.

Portofoliul este o colecţie formată din produse ale activităţii de învăţare a elevului.
Produsele incluse sunt selectate de elevul însuşi şi sunt însoţite de reflecţiile sale personale asupra lor,
astfel încât să contureze cât mai bine performanţa sa prezentă în domeniul care face obiectul de studiu
al portofoliului.

Elementul esenţial al acestei metode este implicarea activă a elevului în crearea,
colectarea şi selectarea produselor care satisfac scopul portofoliului. Acest fapt conferă portofoliului o
importantă valoare instructivă, pe lângă valenţa sa evaluativă; elevii învaţă despre ei înşişi în procesul
întocmirii portofoliului şi a reflectării asupra produselor propriei învăţări, iar profesorii pot afla o serie
de aspecte relevante pentru evoluţia copiilor, care altfel ar fi fost trecute cu vederea (percepţia lor
asupra rezultatelor proprii, trăirile și aşteptările legate de performanţa lor, obiectivele şi planurile lor de
viitor).

Portofoliile pot fi clasificate în:
• Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);
• Portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul

activităţii);
• Portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de

rezultate, etc.)
Consider că evaluarea prin portofoliu răspunde scopului evaluării de a preveni eşecul şcolar, că

nu se înscrie în metode de evaluare prin care se arată elevilor că “nu ştiu”, ci adaptează întregul mod
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de lucru al profesorului la cerinţele fiecărui elev. Este o modalitate de a obişnui elevul cu lucrul
individual, lucrul în echipă, cu observaţia, cercetarea, elaborarea unor reflecţii, cu integrarea în viaţa
socială.

Bibliografie:
1. Bontaş, I., Pedagogie, Editura All, Bucureşti, 1994.
2. Cerghit, I.,Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1980.
3. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri,

strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2003.
4. Cerkez, M.,Managementul curriculum-ului, Curs, Bucureşti 2005-2006
5. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995.
6. Iucu,R., Manolescu M., Pedagogie, Ed. Fundatiei Culturale D. Bolintineanu, 2001
7. Jinga, I.,Managementul învăţământului, Ed. ASE, Bucureşti, 2003.
8. Manolescu, M, Evaluarea scolara- un contract pedagogic, Ed. Funda�ei Culturale D. Bolin�neanu,
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A povesti și poveștile la vârsta preșcolară

Autor: Popa Elena -Andrada

Școala Gimnazială Valea Mare, structura G.P.N Recea

Tuturor ne plac poveștile, însă cei mici sunt de-a dreptul fascinați de minunata lume a
poveștilor în care prinți și prințese sau super eroi sunt urmăriți în detaliu de ochii lor curioși sau
sunt luați ca exemple. În lumea magică a poveștilor chiar și personajele negative sunt studiate cu
interes de către cei mici. Nu de multe ori primim întrebări referitoare la acțiunile acestor
personaje precum: „ Dar de ce este așa?” „De ce nu o iubește mama vitrega și pe ea?”... Lumea
poveștilor este magică și captivantă, un tărâm al fanteziei și imaginației.

A Povesti mai poate însemna și felul în care fiecare dintre noi își expune în fața celorlalți
propria poveste; o poveste de viața, trăirea unor emoții puternice, evenimente sau diferite
situații în care a fost pus în anumite momente. Copiii, însă, nu se tem să povestească, pentru ei a
povesti este o plăcere, o delectare, este modul prin care ei se fac auziți.

Prin intermediul poveștilor preșcolarul își dezvoltă abilitățile de comunicare, altele decât
cele familiale, acestea îi vor fi utile și chiar necesare la intrarea în școală. Pentru îndeplinirea
acestui rol de dezvoltare a limbajului este indicat ca povestea să aibă un suport ilustrativ cât mai
redus. Cu cât suportul ilustrativ este mai redus cu atât imaginația copilului este împinsă către
originalitate și creativitate materializată în limbaj propriu și personal.

Complexitatea imaginilor create în mintea copilului îl vor ajuta mai târziu pe acesta sa
realizeze compuneri școlare deosebite, îi vor dezvolta chiar și învățarea logică. Povestea în sine
este punctul ce leagă vorba de scris, limbajul timpuriu și limbajul formal de mai târziu. Astfel de
abilități se deprind de la vârste foarte fragede când creierul este în plină și continuă dezvoltare
fiind capabil să absoarbă orice tip de informație și să o și rețină în același timp, apoi o procesează,
iar la nevoie o poate reda.

A povesti este o artă. Prin aceasta artă se poate dezvolta și capacitatea de a vorbi despre
sine, despre lucruri, fenomene, relații interpersonale, leagă cauza de efect, vor exprima mult mai
clar sentimentele și emoțiile trăite. La vârste mici, poveștile din mintea preșcolarilor și nu numai
au un început, o desfășurare și o încheiere, devin capabili de a răspunde la întrebări, într-adevăr
la început acestea vor fi mai ușoare, iar pe parcurs le vom crește gradul de dificultate pentru a ne
da seama dacă preșcolarul a ajuns în punctul dorit și anume acela de a reproduce pe scurt ceea ce
a înțeles și cât a înțeles din povestea respectivă. În povești găsim sensibilitate, prietenie, curaj,
fapte bune, personaje diferite. Așadar poveștile ne trec prin mai toate stările emoționale, ne țin
în tensiune până la final, iar eroul principal este supus mai multor probe pentru a-și dovedi
curajul, altruismul și mai ales bunătatea. Personajele principale sunt supuse acestor probe pentru
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a se maturiza, pentru a trece de la stadiul de fiu ( de împărat) la împărat, iar când va căpăta acest
ultim statut să fie credul celor mulți și necăjiți, să fie demn în hotărârile sale, să apere dreptatea.
Poveștile ne dezvoltă, nouă tuturor, curiozitatea, sentimentul responsabilității, ne cultivă gustul
pentru frumos, ne fac să ne deschidem inima.

Cu toate acestea, când cei mici încep să povestească trebuie încurajați și susținuți. Când
cineva le citește o poveste, iar ca ei să poată să o înțeleagă trebuie ca cel care realizează acest fapt
să-și modeleze și, mai ales, să-și adapteze tonul vocii, să citească clar cu intonație, și un lucru
foarte important de netrecut cu vederea, să-i lase să pună întrebări. Povestirea este și o metodă
de învățământ folosită cu precădere la preșcolari ca expunere orală sub formă de descriere sau
narațiune prin cere sunt prezentate fapte, întâmplări apropiate sau îndepărtate. Poveștile sunt
alese sau ar trebui să fie alese în funcție de semnificațiile și învățămintele pe care le putem
deprinde și desprinde cu ușurință din context. În acest caz un rol deosebit îl are educatoarea.

Ea are puterea de a-i introduce pe cei mici în lumea basmului, de a-i ajuta să descifreze
tainele acestora. Citirea expresivă a poveștilor de către educatoare are rolul de a transmite micilor
ascultători emoții în urma cărora vor fi capabili să emită judecăți de valoare. În procesul
ascultării în mintea copilului se generează o activitate psihică și anume compară personaje, își
alege modele, își dezvoltă anumite preferințe de asemenea întăresc relația cauză-efect. Preșcolarii
se transpun în lumea magică a poveștilor din care ies ușor pentru a-și povesti propriile povești.

La această vârstă poveștile lor sunt parte a vieții reale. Activitățile zilnice din grădinița
noastră cuprind și 10 minute de poveste. In acest timp citim, întrebăm ne jucăm cu personaje și le
ajutăm să învingă, iar pe cele negative le transformăm în personaje bune. Această activitate de 10
minute de poveste ne echilibrează, ne relaxează și ne calmează pregătindu-ne pentru următoarea
activitate. De obicei această activitate se realizează cu întreaga grupa de copii.

În cadrul acestei activități sunt urmărite următoarele aspecte:

1. dezvoltarea gândirii creatoare a copiilor;
2. redarea poveștii de către copii ca feed-back;
3. exprimarea corectă, folosirea unui limbaj adecvat;
4. dezvoltarea și susținerea gustului pentru artă, pentru frumos;
5. susținerea interesului pentru carte și citit;
6. cititul după imagini.

Povestirea ca metoda didactica constă în relatarea sau descrierea unor fapte sau
întâmplări reale sau imaginare fără a se explica și cauzele. De asemenea face posibilă introducerea
elevului într-o lume a basmelor, fabulelor, legendelor în scopul informării și sensibilizării
acestora. Are ca și caracteristici:

- limbaj metaforic;
- valențe educative și estetice;
- este adaptată particularităților de vârstă și individuale ale

preșcolarilor;
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- utilizează materiale ilustrative și sugestive;
- Utilizarea unei intonații corespunzătoare menită să faciliteze

înțelegerea informațiilor transmise.

Avantajele povestirii sunt:

-dezvoltă imaginația, limbajul, memoria, atenția;

-poate fi utilizată în reglarea morală a unor comportamente;

-dezvoltă motivația, imaginația și învățarea.

Poveștile fac parte din viața noastră și reprezintă cea mai plăcută parte a activităților din
grădinița de copii, le satisface nevoile de cunoaștere și afectivitate. Pentru o mai bună înțelegere a
poveștii se creează un cadru special, se alege momentul optim în care să se integreze povestea.
Povestea trebuie să fie aleasă în conformitate cu normele didactice și cu finalitățile educaționale.
Putem chiar să dezvoltăm momentele subiectului unei povești, să adăugăm elemente sau probe
noi. Pentru a le pune imaginația și mintea în activitate intensă le putem sugera celor mici sa
schimbe finalul unei povești sau sa o repovestească cu propriile lor cuvinte. Tot prin intermediul
poveștilor copiii vor face cunoștință atât cu limbajul literar cât și cu expresii mai vechi.

Consider ca un aspect important îl constituie captarea atenției copiilor. Acest aspect se
poate realiza prin folosirea diverselor materiale cum ar fi: jucării, mascote, scrisori de la Zâna
Poveștilor în care li se cere rezolvarea anumitor sarcini la finalul poveștii, un copil mai mare pe
care îl costumăm într-un personaj al poveștii alese. Asigurarea unui cadru special desfășurării
acestei activități.

Considerăm povestea un succes atunci când obținem de la copii un feed- back productiv
prin care ne demonstrează că au înțeles povestea și însemnătatea ei. La finalul poveștii îi von
încuraja pe elevi să pună întrebări atât pentru a-și completa cunoștințele, fixarea noilor achiziții
sau pur și simplu pentru satisfacerea curiozităților. Pe lângă întrebările copiilor vorbim și de cele
adresate lor de către cadrul didactic. Întrebările cadrului didactic trebuie formulate astfel încât să
conducă răspunsurile educabililor către concluziile parțiale sau finale așteptate sau scontate. Sunt
excluse întrebările care dau răspunsuri scurte de tipul DA sau NU. Personajele poveștilor pot fi
luate drept modele de bunătate, curaj, sensibilitate și cunoaștere a valorilor morale. Fiecare
poveste conține morală pe care noi ca cititori trebuie să o descoperim și să ne-o însușim. Citind
povești sufletul ne rămâne tânăr.

Așadar poveștile ne captivează pe toți indiferent de vârstă și au un rol important în
definirea noastră ca și viitori școlari sau viitoare persoane adulte.

Poveștile fac parte din viața noastră, iar noi facem parte din lumea poveștilor!
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Înmulţirea 0-100, ordinea efectuării operaţiilor, probleme cu

mai multe operaţii

Evaluare Clasa a II-a

Autor: Potorac Silvia

Şcoala Gimnazială „Elena Văcărescu”, Bucureşti

1. 8 x5 = 6 x 8 =
3 x 9 = 7 x 9 =
4 x 7 = 8 x 0 =

2. Efectuaţi, respectând ordinea operaţiilor:
a) 6 x 5 + 30 =
b) 7 + 8 x 5 =
c) 9 x 4 – 2 x 8 =
d) 100- 3 x 3 x 3 =

3. La produsul numerelor 9 şi 5, adaugă diferenţa lor.

4. Dacă a= 5 x 8 b= 6 x 6 c= 54- 3 x 4 d= 10 x 4 , să se afle a+ c – b- d =

5. Elena are 8 caramele. Sora ei are de 3 ori mai multe. Câte caramele au împreună?

6. O carte costă 10 lei, iar un caiet costă 2 lei. Cât se va plăti pentru 3 cărţi şi 5 caiete ?

7. S-au cumpărat 5 baxuri cu câte 6 sticle de lapte şi 4 baxuri cu câte 6 sticle de apă. S-au
consumat 3 sticle de lapte şi 4 sticle de lapte. Câte sticle au rămas în total?



248

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Descriptori de performanţă

Item Foarte bine Bine Suficient
1 Rezolvă corect toate

cele 6 exerciţii
Rezolvă corect 4-5
exerciţii

Rezolvă corect 2-3
exerciţii

2 Rezolvă corect cele 4
exerciţii

Rezolvă corect 3
exerciţii

Rezolvă corect 1-2
exerciţii

3 Rezolvă corect cele
trei operaţii/ rezolvă
într-un exerciţiu cu
mai multe operaţii

Rezolvă corect 2
operaţii din cele 3
necesare

Rezolvă corect 1
operaţie din cele 3
necesare

4 Rezolvă exerciţiul
integral corect

Află corect a,b,c,d;
mici greşeli de calcul
la cerinţa finală

Calculează corect 2-3
dintre numerele
cerute( a,b,c,d)

5 Rezolvă corect
problema, cu
justificările necesare /
rezolvă printr-un
exerciţiu cu mai multe
operaţii

Rezolvă corect
problema, dar nu
justifică în paranteză

Identifică înmulţirea şi o
rezolvă corect

6 Rezolvă integral
corect problema,
justifică/ rezolvă
printr-un exerciţiu cu
mai multe operaţii

Rezolvă corect 2
operaţii din cele 3
necesare, cu sau fără
justificări

Identifică şi rezolvă
corect 1 operaţie din cele
3

7 Rezolvă integral
corect problema, cu
justificări/ rezolvă
printr-un exerciţiu cu
mai multe operaţii

Rezolvă corect 3-4
exerciţii din cele 5
necesare, cu sau fără
justificări

Identifică 2 înmulţiri şi
le rezolvă corect
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TEST DE ANTRENAMENT

EVALUAREANAȚIONALĂ PENTRUABSOLVENȚII CLASEI a

VIII-a

Anul școlar 2021 – 2022

Limba și literatura română

Autor: Pruncuț Daniela

Liceul Tehnologic Sanitar ,,Vasile Voiculescu” Oradea

� Toate subiectele sunt obligatorii.
� Se acordă zece puncte din oficiu.
� Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Subiectul I 70 de puncte

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.
Textul 1

Se oprise în faţa unei uşi. Pe lemnul alb era pictată o ancoră în jurul căreia se învârtea un delfin.
-Este emblema unui tipograf celebru, explică Elinor şi îşi trecu degetul peste nasul ascuţit al

delfinului. Exact ce trebuie pentru intrarea într-o bibliotecă, nu?
-Ştiu, zise Meggie. Aldus Manutius. A trăit la Veneţia. A tipărit cărţi care aveau exact dimensiunea

care trebuia ca să intre în coburul* călăreților lui.
-Ah, da? Elinor îşi încreţi iritată fruntea. N-am ştiut asta.
-În orice caz, eu sunt fericita posesoare a unei cărţi pe care a tipărit-o el personal. Şi anume în anul

1503.
-Vreţi să spuneţi că provine din atelierul lui, o corectă Meggie.
-Desigur, asta vreau să spun.
Elinor îşi drese glasul şi îl cercetă pe Mo atât de reprobator, ca şi cum el ar fi fost de vină că fata lui

ştia lucruri atât de extravagante. Apoi puse mâna pe clanţă.
-Pe această uşă, zise în timp ce apăsa clanţa cu o evlavie aproape solemnă, n-a intrat încă nici un

copil, dar deoarece tatăl tău ţi-a insuflat probabil un anume respect pentru cărţi, fac o excepţie. Dar numai cu
condiţia să stai cel puţin la trei paşi distanţă de rafturi. Accepţi condiţia?

O clipă Meggie voi să refuze. Mult prea mult i-ar fi plăcut s-o uluiască pe Elinor, pedepsindu-i cu
dispreţ cărţile. Dar nu putu. Curiozitatea îi era pur şi simplu prea puternică. I se părea aproape că aude prin
uşa întredeschisă cum cărţile şoptesc. Mii de poveşti necunoscute îi făgăduiau să-i deschidă mii de uşi spre
mii de lumi nicicând văzute. Ispita era mai puternică decât mândria lui Meggie.

-Accept, murmură şi-şi încrucişa mâinile la spate. Trei paşi. O mâncau palmele de poftă.
-Deştept copil, zise Elinor pe un ton atât de condescendent, încât Meggie era aproape să-şi anuleze

hotărârea.
Intrară apoi în sanctuarul Elinorei.
-Ai renovat-o! Îl auzi Meggie pe Mo spunând. Mai zise ceva, dar ea nu mai asculta. Privea ţintă doar

la cărţi. Rafturile în care erau aşezate miroseau a lemn proaspăt tăiat. Ajungeau până sus, la un tavan azuriu
de care atârnau minuscule lămpi ca nişte stele fixate de el. Scări înguste de lemn, prevăzute cu role, stăteau
în faţa rafturilor gata să ducă la cele de sus pe orice cititor lacom. Existau pupitre pe care se aflau cărţi
deschise, prinse cu lanţuri de alamă aurite. Existau vitrine de sticlă în care cărţi cu paginile învechite şi
pătate arătau oricui se apropia de ele cele mai minunate imagini. Meggie nu se putu abţine. Un pas, o privire
rapidă spre Elinor, care din fericire îi întorsese spatele şi se afla în faţa vitrinei. Se aplecă adânc, mai adânc
deasupra vitrinei până ce se ciocni cu nasul de ea.
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Frunze ţepoase se căţărau în jurul unor litere de un cafeniu palid. Un cap roşu, minuscul de dragon
scuipa flori pe hârtia pătată. Călăreţi pe cai albi o priveau pe Meggie ca şi cum nu trecuse nici o zi de când i-
ar fi pictat cineva cu pensule micuţe din păr de jder. Alături de ei se afla o pereche, poate miri. Un bărbat cu
pălărie roşie ca focul îi cerceta duşmănos pe cei doi.

Ăştia să fie trei paşi!
Meggie tresări speriată, dar Elinor nu păru prea supărată.
-Da, arta ilustrării cărţilor! Zise ea. Pe vremuri doar bogaţii ştiau să citească. De aceea pentru săraci

se adăugau poze la litere pentru ca ei să poată înţelege poveştile. Fireşte, nu se gândeau la plăcerea acestora,
săracii erau pe lume ca să muncească, nu ca să fie fericiţi sau să se uite la poze frumoase. Aşa ceva era
rezervat bogaţilor. Nu voiau să-i înveţe. De cele mai multe ori erau poveşti din Biblie, pe care oricum le ştia
oricine. Cărţile erau expuse în biserică şi în fiecare zi se întorcea câte o pagină ca să arate o altă imagine.

-Şi cartea asta? Întrebă Meggie.
-Oh, cred că asta n-a stat niciodată în biserică, răspunse Elinor. Ea slujea mai degrabă la desfătarea

unui om foarte bogat, dar e veche de cel puţin şase sute de ani.
Mândria din vocea ei nu putea să treacă neobservată.
– Din cauza unei astfel de cărţi s-au produs crime şi s-au dat lovituri de moarte. Eu n-a trebuit, din

fericire, decât s-o cumpăr.
Cornelia Funke, Inimă de cerneală

cobur=toc de piele pentru pistol atârnat de șa

Textul 2
Din arta formării cărților manuscrise în Evul Mediu

Cartea manuscrisă în epoca medievală era apreciată nu doar după conținut, dar și după aspectul
exterior. Legătura bogată, coperțile ornamentate cu materiale scumpe și bĳuterii, munca manuală lungă și
laborioasă – o astfel de carte putea fi un cadou scump sau un simbol al statutului înalt în societate al
proprietarului. Dar cele mai apreciate cărți erau cele cu un aspect neobișnuit, cochet, cu forme neregulate.
Complexitatea realizării unui astfel de exemplar era colosală, iar cărțile de acest gen se cunosc foarte puține
în istorie. Este interesantă și proveniența lor:

Ceasoslovul regelui francez Henric al II-lea.
Realizat la comanda personală, conține anumite
rugăciuni. În prezent cartea se află în fondurile
bibliotecii municipale Amiens. Specific pentru
exemplarul dat este ornamentarea cu simbolul
casei regale franceze ”Fleur de lis”.

Codex Rotundus – originaliatatea exemplarului
este lipsa colțurilor. Este un ceasoslov de 266
pagini, scris în latină și franceză, care pe lângă
rugăciuni mai conține și texte canonice. Diametrul
cărții este de 9 cm. A fost realizat în atelierul lui
De Bruges, pentru Adolph de Cleves, nepotul lui
Filip cel Bun, duce de Burgundia. Actualmente
cartea se păstrează în biblioteca orășănească din
Hildesheim, Germania.

Carte în formă de inimă este o copie, datată cu
anul 1550. Originalul este redat în
tabloul ”Tânărul cu cartea în mână” realizat în
1480. Se păstrează în Biblioteca Regală din
Copenhaga, Danemarca.
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(preluat de pe https://carterara.wordpress.com/2015/02/23/din-arta-formarii-cartilor-
manuscrise-in-evul-mediu)

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.
1. Menționează, din al doilea text, numele a două biblioteci unde se păstrează cărți cu un aspect neobișnuit .

2 puncte
2. Elinor îi permite lui Meggie:

a) să deschidă vitrina cu cărți.
b) să stea cel puţin la trei paşi distanţă de rafturi.
c) să aranjeze cărțile în vitrine.
d) să stea aproape de rafturile cu cărți. 2 puncte

3.Originaliatatea exemplarului Codex Rotundus este dată de:
a) faptul că este scris în latină și franceză;
b) faptul că este scris în engleză și franceză;
c) lipsa colțurilor;
d) faptul că a fost realizat la comanda personală a unui rege. 2 puncte

4. În fragmentul extras din Inimă de cerneală de Cornelia Funke se evidențiază:
a) dorința de a explora;
b) pasiunea pentru cărțile vechi;
c) dorința de a proteja cărțile vechi;
d) mândria de a poseda cărți unice. 2 puncte

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informaţiile din cele două texte. 6 puncte

Enunțul Corect Incorect
Aldus Manutius a tipărit cărți foarte mici ca dimensiune.
Tatăl i-a insuflat lui Meggie respectul pentru cărți.
Cartea veche de cel puţin şase sute de ani a fost primită în dar de către Elinor.
Cartea manuscrisă în epoca medievală era apreciată doar după aspectul exterior.
Ceasoslovul regelui francez Henric al II-lea conține rugăciuni și texte canonice.
Ornamentarea coperților presupunea o munca manuală lungă și laborioasă.

6. Precizează, în două – trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului Meggie, identificată în fragmentul
de mai jos, și mĳlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:

“O clipă Meggie voi să refuze. Mult prea mult i-ar fi plăcut s-o uluiască pe Elinor, pedepsindu-i cu
dispreţ cărţile. Dar nu putu. Curiozitatea îi era pur şi simplu prea puternică. I se părea aproape că aude
prin uşa întredeschisă cum cărţile şoptesc.(...). Ispita era mai puternică decât mândria lui Meggie.”

6 puncte

7. Prezintă, în 30 – 70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element
de conținut. 6 puncte

8. Crezi că părinții le pot insufla copiilor pasiunea pentru cărți? Justifică-ți răspunsul, în 50 – 100 de
cuvinte, valorificând informații din primul text citat. 6 puncte

9. Asociază fragmentul din Inimă de cerneală de Cornelia Funke cu un alt text literar studiat la clasă
sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin
referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. 6 puncte

B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
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Sunt despărțite corect ambele cuvinte din seria:
a) emb-le-ma, ac-tu-al-me-nte.
b) em-ble-ma, ac-tu-al-men-te.
c) e-mble-ma, ac-tu-al-men-te.
d) em-ble-ma, ac-tual-men-te. 2 puncte

Răspunsul corect:
2. Sunt derivate diminutivale toate cuvintele din seria:
a) pălăriuță, copilului.
b) copilaș, copiliță.
c) veveriță, străduță.
d) vișinie, cărticică. 2 puncte

Răspunsul corect:
3. Rescrie enunțul „Un bărbat cu pălărie roşie ca focul îi cerceta duşmănos pe cei doi”, înlocuind

cuvântul ,,cerceta” cu un sinonim și cuvântul ,,dușmănos” cu un antonim.
4 puncte
4. Rescrie fragmentul următor, trecând verbele de la perfect simplu la mai mult ca perfect: „Mai zise

ceva, dar ea nu mai ascultă. Privi ţintă doar la cărţi.” 6 puncte
5. Alcătuiește o propoziție negativă, în care substantivul cu funcție sintactică de complementul indirect

din enunțul „Aşa ceva era rezervat bogaţilor” să fie subiect. 6 puncte
6. Scrie opinia ta despre cartea ilustrată sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o

propoziție subordonată atributivă. 6 puncte
7. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură:

Datorită traficului infernal am ratat interviul, dar însă mi s-a aprobat o reprogramare din nou, așa
că am prilejul și ocazia de al susține săptămâna viitoare. 6 puncte

Subiectul al II-lea 20 de puncte

Scrie, în 80 – 120 de cuvinte, rezumatul textului 1.
Punctajul pentru rezumat se acordă astfel:
• conținutul rezumatului – 12 puncte
• redactarea rezumatului – 8 puncte (coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct;
corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de
ortografie – 2 puncte; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul școlar 2021 – 2022

Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

MODEL
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează prin
împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (70 de puncte)

A.
1. Câte 1 punct pentru transcrierea, din textul 2, a numelor celor două biblioteci (de exemplu: „Hildesheim,
Germania”, „Biblioteca Regală din Copenhaga, Danemarca.” etc.) 2 x 1 punct = 2 puncte
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2 puncte
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c 2 puncte
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2 puncte
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5.Câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri; notarea a două
variante de răspuns pentru un enunț – 0 puncte 6 x 1 punct = 6 puncte

Enunțul Corect Incorect
Aldus Manutius a tipărit cărți foarte mici ca dimensiune. x
Tatăl i-a insuflat lui Meggie respectul pentru cărți. x
Cartea veche de cel puţin şase sute de ani a fost primită în dar de către Elinor. x
Cartea manuscrisă în epoca medievală era apreciată doar după aspectul exterior. x
Ceasoslovul regelui francez Henric al II-lea conține rugăciuni și texte canonice. x
Ornamentarea coperților presupunea o muncă manuală lungă și laborioasă. x
6. Precizarea unei trăsături morale și a mĳlocului de caracterizare (de exemplu: orgoliul, curiozitatea;
caracterizare indirectă din gânduri și sentimente; ”O clipă Meggie voi să renunțe “; „Curiozitatea îi era pur
şi simplu prea puternică. ”etc.) 6 puncte
– precizarea oricărei trăsături morale a personajului – 1 punct
– precizarea mĳlocului de caracterizare – 2 puncte – ilustrarea cu o secvență a mĳlocului de caracterizare– 1
punct
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0
puncte) – 1 punct
– încadrarea în numărul de enunțuri indicat – 1 punct

7. Prezentarea unei teme comune celor două texte (de exemplu: lumea cărților, pasiunea pentru cărțile
vechi; primul text prezintă interesul deosebit a celor două personaje, Meggie și Elinor pentru cărțile vechi;
al doilea text prezintă, inclusiv cu ajutorul imaginilor, proveniența unor cărți din Evul Mediu, cărți
neobișnuite etc.) 6 puncte
– precizarea unei teme comune – 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea temei (prezentare adecvată prin valorificarea unui element de conținut din
fiecare text – 1 punct; încercare de prezentare – 0 puncte) – 2 x 1 punct = 2 puncte
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0
puncte) – 1 punct
încadrarea în numărul de cuvinte indicat – 1 punct

8. Motivarea răspunsului la întrebarea dată (de exemplu: În opinia mea, părinții le pot insufla copiilor
pasiunea pentru cărți în măsura în care au ei însiși această pasiune, deoarece bazele oricărei activități se
pun în familie; însă părinții ar trebui să sprijine cât pot de mult înclinația spre lectură nu doar prin vorbe,
ci și prin comportament, atitudine etc; așa cum reiese din textul Corneliei Funke, personajului Meggie i-a
fost insuflat respectul pentru cărţi tocmai de către tatăl ei, împreună cu care vizitează biblioteca, știe
lucruri extravagante despre anumite cărți; o impresionează pe Elinor cu cunoștințele sale, de aceea o lasă
în biblioteca în care nu a mai intrat niciun copil etc.) 6 puncte
– menționarea răspunsului la întrebarea dată – 1 punct
–motivarea răspunsului menționat (motivare adecvată și nuanțată, valorificând textul indicat – 3 puncte;
motivare adecvată și schematică, prin citarea unei secvențe din textul indicat – 2 puncte; încercare de
motivare, lipsa de valorificare a textului indicat – 1 punct; lipsa motivării – 0 puncte) – 3 puncte
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0
puncte) – 1 punct
– încadrarea în numărul de cuvinte indicat – 1 punct

9. Asocierea fragmentului din Inimă de cerneală de Cornelia Funke cu un alt text literar studiat la clasă sau
citit ca lectură suplimentară, prin prezentarea unei valori culturale comune (de exemplu: educația prin carte
etc.) 6 puncte
− identificarea unei valori culturale în textul dat – 1 punct
− precizarea unui alt text literar asociat fragmentului din Inimă de cerneală de Cornelia Funke, menționând
titlul și autorul – 1 punct
− câte 1 punct pentru prezentarea valorii identificate prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text
(adecvat – 1 punct; încercare de prezentare – 0 puncte) – 2 x 1 punct = 2 puncte
− respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0
puncte) – 1 punct
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– încadrarea în numărul de cuvinte indicat – 1 punct

B.

1. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2 puncte
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 2 puncte
3. câte 2 puncte pentru înlocuirea corectă a fiecărui cuvânt indicat (de exemplu: cerceta=explora,
dușmănos= prietenos) 2 puncte
4. Rescrierea fragmentului cu trecerea fiecărui verb de la perfect simplu la perfect compus (Mai zisese ceva,
dar ea nu mai ascultase. Privise ţintă doar la cărţi. ) 6 puncte
– câte 1 punct pentru identificarea verbelor la perfect simplu – 3 x 1 punct = 3 puncte
– câte 1 punct pentru scrierea corectă a fiecărui verb la perfect compus – 3 x 1 punct = 3 puncte

5. Alcătuirea unei propoziții negative, în care substantivul cu funcție sintactică de complement indirect din
enunțul dat să fie subiect (de exemplu: Bogații nu sunt întotdeauna fericiți.) 6 puncte
–identificarea substantivului cu funcție sintactică de complement indirect – 1 punct
– respectarea tipului de propoziție cerut – 2 puncte
– alcătuirea propoziției în care substantivul identificat să fie subiect– 2 puncte
– corectitudinea logică și gramaticală a propoziției – 1 punct

7. Scrierea unei opinii despre carte sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o
propoziție subordonată atributivă (de exemplu: Prefer să citesc o carte care are multe ilustrații.) 6 puncte
– scrierea unei opinii despre carte – 1 punct
– alcătuirea unei fraze din două propoziții – 2 puncte
– alcătuirea unei fraze dintr-o propoziție principală și o propoziție atributivă– 2 puncte
– corectitudinea logică și gramaticală a frazei – 1 punct

8. Rescrierea enunțului dat, corectând greșelile de orice natură ( Din cauza traficului infernal, am ratat
interviul, dar mi s-a aprobat o reprogramare, așa că am prilejul de a-l susține săptămâna viitoare.) – 0
greșeli – 6 puncte; 1 greșeală – 5 puncte; 2 greșeli – 4 puncte; 3 greșeli – 3 puncte; 4 greșeli – 2 puncte; 5
greșeli – 1 punct; 6 sau mai multe greșeli – 0 puncte 6 puncte
Notă! În evaluarea răspunsului se va ține cont de scrierea corectă a enunțului dat, întrucât în rescrierea
acestuia elevul poate face și alte greșeli.

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)

Conținutul rezumatului – 12 puncte
− formularea ideilor importante, dovedind înțelegerea textului 6 puncte

▪ formularea tuturor ideilor importante, menționarea personajelor, dovedind înțelegerea completă a
textului – 6 puncte

▪ formularea ideilor importante, cu introducerea unor idei nesemnificative, menționarea personajelor,
dovedind înțelegerea completă a textului – 4 puncte

▪ formularea ideilor importante, cu introducerea mai multor idei nesemnificative, menționarea
selectivă a personajelor importante, dovedind înțelegerea parțială a textului – 2 puncte

▪ formularea unor idei lipsite de relevanță pentru lumea textului, transcrierea unor secvențe din text –
1 punct
− prezentarea evenimentelor în succesiune logică: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct; lipsa logicii – 0
puncte 2 puncte
− respectarea regulilor de alcătuire a unui rezumat 4 puncte

▪ utilizarea persoanei a III-a, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă – 1 punct
▪ prezentarea ideilor cu propriile cuvinte, fără utilizarea citatelor – 1 punct
▪ utilizarea verbelor la moduri și timpuri adecvate – 1 punct
▪ tonul neutru/obiectivitate – 1 punct

Redactarea rezumatului – 8 puncte
– coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
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– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte 1 punct
– respectarea normelor de ortografie: 0 – 1 greșeli – 2 puncte; 2 greșeli – 1 punct; 3 sau mai multe greșeli –
0 puncte 2 puncte
– respectarea normelor de punctuație: 0 – 2 greșeli – 1 punct; 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte 1 punct
– lizibilitatea 1 punct
Notă! Rezumatul nu va fi precedat de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul
în care rezumatul are minimum 80 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.
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Evaluarea ca învățare

Autor: Dr. Florentina Răducanu

Școala Gimnazială „Elena Văcărescu”, București

Evaluarea reprezintă o verigă importantă a actului didactic. Dacă este bine proiectată,
aceasta poate reprezenta un mĳloc pentru cunoaștere și învățare. Cercetătoarea Bena Kallick,
fostă membră a Universităților din Yale și Fairfield, propune reconsiderarea activității de
evaluare, care trebuie să devină parte din procesul de instruire ce contribuie la învățarea
propriu-zisă și obținerea de performanțe școlare.

Autoarea pornește de la un banal exemplu cu privire la evaluare. Ca părinți ai unui
adolescent, suntem încântați de performanțele fiului nostru care obține carnetul de conducere.
În momentul în care îți cere cheile mașinii, inevitabil te vei gândi dacă este responsabil, are
capacitatea de autocontrol, ce limite să îi stabilești pentru șofatul pe timpul nopții. Testele
luate cu brio la examanul de conducere nu ne indică acești parametri, ele având un caracter
pur formal, nefiind suficiente pentru a evalua în mod autentic învățarea. Înainte de a conduce
mașina singur, fiul va trebui să dea dovadă de semne de „cunoaștere longitudinală”, respectiv
aptitudinea elementară de a acționa eficient, în timp, într-o modalitate care duce la o
îmbunătățire, eficiență și chiar inovare.

Același lucru se întâmplă și în cadrul învățării școlare. Marea majoritate a școlilor
practică o evaluare bazată pe teste convenționale, standardizate, de tipul evaluărilor naționale
prin examene scrise. Rezultatele de multe ori vin cu întârziere, fapt ce reflectă doar anumite
scoruri menite să indice elevilor și profesorilor un nivel de performanță școlară. Tendințele
actuale în evaluare, cele din 2011, au redus evaluarea la nivelul unor teste eficiente care
măsoară cât de bine pot elevii să reproducă cele învățate. Din păcate, aceste teste nu oferă
informații despre capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele asimilate.

În anul 2010, guvernele din Statele Unite au început aplicarea prin Inițiativa
Standardelor de Bază Comune, a unor standarde care fac explicită nevoia ca elevii să lucreze
la niveluri superioare de implicare, să devină autonomi și să învețe cum să aplice cunoștințele
asimilate la diverse discipline în rezolvarea de probleme. Sistemele de învățământ din aceste
state sunt puse în fața situației de a dezvolta evaluări prin care să ofere elevilor posibilitatea
de a proba acele niveluri înalte.

La nivel local, profesorii ar trebui să aibă în vedere evoluția propriilor elevi din trei
perspective: evaluarea celor învățate, evaluarea pentru învățare și evaluarea ca învățare.
Evaluarea celor învățate este evaluarea sumativă, care are loc la sfârșitul unui semestru sau
curs, ori testele naționale care dau informații asupra a ceea ce știe un elev la un moment dat.
Evaluarea pentru învățare este cea formativă, un feedback, care oferă date despre elev cu
scopul de a proiecta o mai bună îndrumare. De cele mai multe ori aceste evaluări nu se
finalizează cu note, ci cu aprecieri pe o scară valorică. Evaluarea ca învățare reprezintă o
parte din procesul de învățare, ea presupunând o proiectare prealabilă. În cadrul acesteia,
elevii au acces la calificativele muncii lor, ei devin conștienți de ceea ce știu și de ceea ce
trebuie să îmbunătățească. Își stabilesc propriile obiective pe baza datelor evaluative și își
monitorizează continuu propriul progres școlar. Astfel devin independenți și își interiorizează
capacitatea de autoevaluare.

Bena Kallick propune conceperea de evaluări ca parte integrantă a învățării și
renunțarea la evaluările clasice prin care criticăm, ierarhizăm și acordăm certificate. Acest
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fapt implică însă schimbări majore în mentalitate și atitudine atât la profesori și elevi, cât și la
părinți. Cercetătoarea prezintă câteva principii și practici care fac posibilă această schimbare.
Promptitudinea feedbackului oferit elevilor reprezintă unul dintre principii. Dacă elevul află
peste câteva săptămâni rezultatul muncii sale, nu-și poate autoregla activitatea și posibilitatea
performanței este compromisă. Sinceritatea este un alt principiu care contribuie la o bună
evaluare. O evaluare sinceră produce un sentiment de disonanță cognitivă sau dezechilibru,
fapt care la rândul său determină elevul să acționeze pentru schimbare. Reflecția ca principiu,
presupune o implicare prealabilă din partea profesorilor cu privire la rezultatele muncii lor.
Fiecare profesor își poate stabili un sistem prin care elevii să se evalueze singuri astfel încât să
poată îndeplini criteriile stabilite. Pentru aceasta ar trebui să aibă în vedere trei întrebări
fundamantale: autogestionare (cum pot elevii să-și organizeze și planifice propria activitate
de învățare?), autoevaluare (cum pot elevii să-și aprecieze propria muncă, munca colegilor și
să reflecteze asupra diferențelor dintre rezultatelor și ale celorlalți?), autoadaptare (cum își
pot elevii modifica metodele de lucru pe baza feedbackului primit?).

Îndrumarea constructivă este un principiu care determină profesorul să evalueze elevii
în funcție de ceea ce au lucrat bine, nu în funcție de ceea ce nu au știut. Acești profesori vor
corecta lucrările elevilor fără a încercui cu roșu greșelile, ci subliniind ceea ce aceștia au
lucrat corect. Ei pun accent pe ceea ce ar putea face pe viitor și mai bine elevul. Astfel, copiii
vor căuta răspunsul la o singură întrebare: “Ce trebuie să fac mai departe?”. În plus, acești
elevi se vor concentra pe ceea ce pot să facă, nu pe ceea ce nu pot. Concentrarea este un
principiu ce presupune alegerea cu grijă a elementelor de evaluat, deoarece acestea
influențează ceea ce se consideră a fi relevant. Rolul părinților este deosebit de important
când vorbim despre schimbarea în evaluare. Deși este cunoscut faptul că majoritatea părinților
cunosc faptul că notele nu reflectă în totalitate cunoștințele copiilor, aceștia sunt preocupați în
primul rând de ele. Bena Kallick propune o implicare a elevilor în discuțiile dintre părinți și
profesori, până la a-i lăsa pe ei să modereze discuțiile și să propună întrebări. Atunci când
elevul cere profesorului să-i explice de ce i s-au scăzut puncte sau cum să-și îmbunătățească
munca, înseamnă că el este interesat de progresul în învățare. Părinții la rândul lor, ar putea
să-și educe copiii pentru a putea adresa profesoriloe întrebările esențiale, prin care să-și poată
gestiona propria învățare.

Evaluarea ar trebui monitorizată la nivelul întregii școli. În acest mod, conducerea
școlii ar putea să abordeze atât elevii, profesorii, părinții și membrii comunității în cunoștință
de cauză. Școala ar putea astfel să fie sigură că evaluează ceea ce este cu adevărat important
pentru întreaga comunitate. În SUA, scorurile la teste sunt publicate în ziare, fapt ce creează o
anumită impresie părinților și politicienilor despre eficiența școlilor și diferențele dintre
vecinătăți. Publicul cititor consideră că școlile își fac treaba dacă scorurile sunt mari și că nu
și-o fac dacă acestea sunt mici. Eliminarea acestor idei preconcepute stă numai în aplicarea
unor evaluări prompte, bine realizate, pe baza principiilor enumerate mai sus, care să ducă la
schimbări eficiente în funcție de competențele fiecărui individ.

Deși nu trăim în SUA, ideile cercetătoarei mai sus amintite, lasă loc de reflecție în
mintea noastră de educatori. Ne-am putea lăsa surprinși de ideile inovatoare de genul
corectării testelor prin sublinierea aspectelor pozitive și nu a greșelilor, de consultațiile cu
părinții în care elevii devin moderatori, dar și de publicarea scorurilor obținute de elevi. Într-o
lume modernă, în continuă mișcare, fără a absolutiza spusele Benei Kallick, ca dascăli, nimeni
nu ne oprește în a experimenta noi idei pedagogice, în încercarea de a urca pe trepte noi în
educație.

Bibliografie: Senge Peter (coord.), Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație,
Editura Trei, București, 2016.
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METODE DE BUNA PRACTICĂ IN SECOLUL

XXI

Autor: RĂDUȚ TRUȘCA IONELA LAVINIA

GRĂDINIȚA NR 2, LELEȘTI, JUDETUL GORJ

În urma cu doi ani, începeam să experimentăm o realitate dura. Realitatea s-a transformat sub
ochii noștri, cu o viteza extraordinară și într-o direcție nebănuită. Nimic din ceea ce știam și
acceptam până atunci drept normalitate nu a mai fost viabil.Totul se transforma intr-un urias
puzzle online. În toată această ecuație, copiii păreau a fi la adăpost din punct de vedere al
sanatații. COVID-19 nu se manifestă în forme grave la copii. Pandemia i-a afectat însă profund
din punct de vedere al educatiei . O educatie online are atat plusuri cat si minusuri.

Plusurile educatiei online:

Materialele didactice pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme
rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare .

Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de
profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.

Prin intermediul cursurilor online copiii sunt atrasi de tot ce inseamna tehnologie si prin acest
lucru sunt conectati atat fizic cat si psihic la cursuri.

Minusurile educatiei online:

Desi copiii erau inca din perioada pre-covid erau atrasi de tehnologie ,si acest lucru asa cum
am semnalat mai sus are si plusuri ,exista si minusuri a acestui lucru ,si anume:acestia sunt
captivati de jocurile online si de paginile de socializare incat sunt conectati atat in timpul orelor
cat si in pauzele scolare .

-folosind in mod frecvent internetul ,copiii nu mai stiu sa se joace,sa socializece cu alti copii
sau cu adultii iar acest lucru este cel mai important minus al mediului online

Principalele metode care trebuiesc abordate pentru a preveni o generatie dependenta de
mediul online sunt urmatoarele:

-limitarea accesului la internet,

-prezenta permanenta fizica si psihica a parintilor in viata copiilor,

-plimbari in aer liber cat mai mult timp,

-socializarea cu copiii de aceeasi varsta si realizarea diferitelor jocuri distractive ,

-implicarea copiilor in treburile casnice .

BIBLIOGRAFIE:
-https://romania.europalibera.org/a/un-an-de-scoal%C4%83-altfel-scoala-in-pandemie-
/31145053.html
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Program de exerciții pentru evaluarea nivelului de organizare a

schemei corporale

Autor: Rencu Denisa

C.Ș.E.I.,, Maria Montessori,, Constanța

Evaluarea iniţială este un proces complex ,unitar si dinamic fiind primul pas al demersului
terapeutic -compensator care vizează stabilirea nivelului de dezvoltare la începutul intervenției și al
nivelului potențialului de evoluție în principalele domenii (cognitiv , social-afectiv , psihomotor ,
limbaj și comunicare).

Educarea psihomotricității deține un rol important în terapia educațională , dacă ținem cont de
faptul că dizabilitatea intelectuală este asociată , în general, cu dizabilitatea motrică. O evaluare corectă
și o recuperare eficientă a planului psihomotric va avea ca rezultat optimizarea însușirii limbajului
scris-citit; etapa evaluarii psihomotrice este esențială în momentul debutului terapiei dislexo-disgrafiei.

Pentru a elimina orice fel de trăiri afective negative produse de situaţia de examinare sau de
evaluare, probele pentru evaluarea nivelului de organizare a schemei corporale au fost concepute sub
formă de joc didactic și de fişe cu conţinut grafic atractiv.

1. Unde este păpuşii?

Obiectivul activității de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru

� Identificarea şi denumirea părţilor
propriului corp şi ale partenerului.

Exemple :

Ridică mâna!
Pune degetul pe nas!
Arată-mi mâna păpuşii!

Pentru desfăşurarea acestui joc este nevoie de o oglindă şi de o păpuşă. Copilul va fi solicitat să
indice fiecare dintre elementele schemei sale corporale, începând cu elementele principale (cap, mâini,
picioare) şi terminând cu amănunte (urechi, gât). Pentru autocontrol se va folosi oglinda logopedică.
Următoarea etapă este cea în care copilul este solicitat să indice componentele schemei corporale cu
ajutorul păpuşii. Se vor observa şi evalua numărul de erori şi fidelitatea identificării componentelor
schemei corporale.

2. Completarea figurilor lacunare

Obiectivul activității de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru

� Identificarea componentelor schemei
corporale.

Trasează o linie pâna la locul potrivit pentru
fiecare parte a corpului!
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Fișa 1

3. Desenarea simetrică a jumătăţii lipsă.

Obiectivul activității de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru
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� Identificarea şi completarea prin desen a
componentelor schemei corporale.

Completează jumătatea care lipseşte!

Fişa 2

În evaluarea acestei fişe se va ţine cont de exactitatea plasării elementelor. Estetica desenului nu
este un criteriu de evaluare.

Bibliografie :
Surse internet – site-uri :
www.didactic.ro
www.lumeapiticilor.ro
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IMPORTANȚA EVALUĂRII LA PREȘCOLARI

Autor: Roșa Daniela Florina

Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Aiud, Alba

’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi încalitate, al învăţării.’’
(D. Ausbel)

În reforma educaţională întreprinsă în momentul de faţă în învăţământ, importanţa
activităţii de evaluare devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite cadrului
didactic săaprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ, precum şi
dificultăţile acestuia.

În învăţământul preşcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii
didactice, având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele
formative ale muncii educatoarei, concretizată în atitudinile şi comportamentele dobândite de
copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.

1. Statutul și importanța evaluării la preșcolari
Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine că evaluarea

este o componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luarea, în cunoștință de
cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare și perfecționare a activității preșcolarului. După D.
Ausbel, ea este punctul final într-o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma
comportamentelor dezirabile, proiectarea și executarea programului, măsurarea rezultatelor,
aprecierea lor. În fapt, procesul nu este încheiat, deoarece, pe baza evaluării va fi reluat într-un
mod mai convenabil, adecvat nevoilor de educație și posibilităților reale de a le satisface, astfel
încât evaluarea are rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, a unui feed-back operativ între
etapa parcursă și cea următoare.

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mĳloc de
măsuare obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării.
Operația de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act
integrat activității pedagogice. Evaluarea constituie o validare a justeței secvențelor educative, a
componentelor procesului didactic și un mĳloc de delimitare, fixare și intervenție asupra
conținuturilor și obiectivelor educaționale.

În vedera conceperii și aplicării adecvate a evaluării în activitățile preșcolare, ar trebui să
se țină cont de câteva mutații de accent, constatate în ultimul timp, având drept consecințe
redimensionarea și regândirea strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigențe:

� extinderea acțiunii de evaluare de la verificarea și aprecierea rezultatelor, la
evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu
numai a elevilor, ci și a conținutului, a metodelor, a obiectivelor, a situației de
învățare;
� luarea în calcul și a altor indicatori, alții decât achizițiile cognitive, precum
conduita, personalitatea elevilor, atitudinile etc.;
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� centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive și nesancționarea în permanență a
celor negative;
� transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin
autoevaluare, interevaluare și evaluare controlată;
� raportarea rezultatelor la obiectivele definite și la evoluția societății.

2. Funcțiile evaluării preșcolarului
Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activității dependente de anumite intenții.

Acestea transcend datele imediate și contingente, raportându-se la o serie de funcții și scopuri
bine determinate. Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa
procesul educative.

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcțiile evaluării vizează:
� culegerea de informații cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele
stabilite
� controlul asupra activității desfășurate;
� stabilirea eficienței organizării, structurării, accesibilizării conținutului, a alegerii
strategiei adecvate grupei sau indivizilor din grupă;
� descoperirea unor lacune, dificultăți, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se
elaboreze un program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual);
� anticiparea, proiectarea, organizarea și conducerea științifică, eficientă a
următoarelor secvențe de instruire.

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt:
� îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea
pozitivă pe care evaluarea o determină, să le integreze în sisteme;
� să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele
negative
� îi susține interesul pentru cunoaștere, stimulându-i și dirĳându-i învățarea;
� contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de
autoafirmare;
� contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia.
Toate aceste funcții demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea
didactică. Ele apar și se actualizează diferențiat, prin prevalența uneia față de alta la
un moment dat. O probă evaluativă oarecare nu îndeplinește toate funcțiile posibile în
aceeași măsură. Toate funcțiile se pot întrezări, mai mult sau mai puțin, în toate
situațiile de evaluare.

3. Strategii de evaluare în grădiniță
Activitatea educativă în grădiniță este complexă și solicită forme de evaluare variate,

multiple, adaptate la particularitățile preșcolarilor. Diversitatea situațiilor didactice, precum și
multitudinea de obiective ale evaluării presupun conceperea și aplicarea unor strategii diferite
care să mijlocească procesul evaluativ.

Astfel, în grădiniță sunt utilizate următoarele strategii și forme de evaluare:
� Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării
centrate pe copil. Rezultatele se raportează, după fiecare secvență, la obiective, cu scopul
de a înregistra lacune, greșeli sau a confirma eficiența învățării. Evaluarea formativă ajută
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la prevenirea unor distorsiuni în învățare, provenite din surse afective (nesiguranță,
încredere nejustificată, indiferență).

Evaluarea formativă are implicații atât în activitatea educatoarei, cât și în cea a copilului.
Copilul va învăța mai eficient dacă beneficează de rezultatele evaluării, și le asumă parțial ca
autoevaluare, dacă înțelege semnificația evaluării. Este o evaluare continuă, ea evită ruperea
procesului de învățare sau reluarea unor trasee lungi (greșit parcurse), printro învățare conștientă
de obiectivele, desfășurarea și rezultatele sale (feed-back). Evaluarea este necesară după fiecare
secvență semnificativă a învățării, fără de care nu se poate înainta în proces. Chiar dacă cere un
consum mare de timp, frecvența evaluării nu poate fi prea mare.

Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu
activitatea trecută și cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de identificare a
copiilor care nu obțin performanțe în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile
capacități de reușită în învățare.

� Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de
performanță atins în raport cu anumite exigențe de formare care au fost stabilite la
începutul unei perioade lungi de învățarre sau care se formulează abia în momentul
evaluării. Constatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări sau promovări
ale acestora.
În grădiniță putem vorbi de evaluare inițială în momentul venirii copilului în instituție

și evaluare finală, la părăsirea acesteia, când este necesar complarea fișei psiho-pedagogică
finală (profil de personalitate, inventar de cunoștințe, interese și posibilități de învățare) pentru a
se recomanda înscrierea la școală.

� Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea
unei imagini din bucățele poate fi autoevaluată). Există activități pe care preșcolarul nu
este capabil să le autoevalueze fără exercițiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară
cunoașterea obiectivului și a căii de realizare. Atunci când preșcolarul se autoevaluează,
rezultatele sunt superioare.
� Evaluarea clinică se realizează pentru preșcolarii cu probleme în evoluție, de
către un specialist (psihiatru, psiholog). Prescripțiile pentru activitatea ulterioară
diagnosticării, vor ține seama nu numai de simptome, ci și de relațiile dintre factorii
psihologici, sociali și educaționali care influențează performanțele copilului.

4. Rolul educatorului în evaluare
În fiecare secvență educativă, într-o primă fază, educatoarea preia unele din obiectivele din

programă, le adaptează particularităților copiilor și situațiilor de învățare, le ordonează liniar și
ierarhic pentru a le înscrie în logica didactică. Pentru ca evaluarea să fie posibilă, educatoarea va
descrie pentru sine și pentru copil modalitățile în care se va manifesta comportamentul scontat
prin care se exprimă fiecare obiectiv, condițiile în care se așteaptă ca acesta să apară și nivelul de
performanță al achizițiilor (minime, medii, maxime).

În faza ulterioară, după procesul de învățare, educatoarea va recurge la metode și
instrumente de culegere de date, care conduc la rezultate cantitative. Acestea vor fi prelucrate
apoi calitativ, prin raportare la obiective.

Pragul de acceptabilitate al rezultatelor (performanțelor) este variabil de la o etapă a
învățării la alta, de la un copil la altul. În perioada de învățare exigențele sunt mai reduse,
exercițiile și probele de control, mai ușoare. Angajarea în învățare și un minim de rezultate sunt
satisfăcătoare. Se tinde însă spre performanțe maxime, spre curba rezultatelor în formă de ’’J’’,
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spre aplicații, transfer. Educatoarea va fi tolerantă în manifestările de egocentrism, subiectivism,
față de supraaprecierea rezultatelor proprii sau ale prietenilor.

Prezentarea obiectivelor și criteriilor de apreciere a realizării acestora îl ajută pe
preșcolar să preia unele criterii de apreciere. Este util și necesar să verbalizeze aceste criterii.
Nota este exclusă în calificarea copiilor preșcolari. Se folosesc calificative în limbaj comun
(foarte bine, bine), stimulente materiale sau simbolice pentru recompensare sau sancționare, cu
grĳa de a da o tentă optimistă evaluării, care se face în raport cu rezultatele anterioare, cu ale
celorlalți copii din grup, nu doar cu obiectivele propuse.

5. Specificul evaluării în grădinița de copii
Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter formativ-educativ, cu

finalități de prespectivă ce nu se pot concretiza pe termen scurt, ci într-o viziune de construcție
pas cu pas, în colaborare cu alți factori (familie, școală, media, societate), evaluarea este
fragmentară, incompletă, unele rezultate apărând mai târziu, în școală sau la finele ei. Formarea
unor deprinderi de activitate intelectuală, conducerea operațiilor gândirii de la concret spre
abstract, logic, rațional și manifestarea deprinderilor și abilităților în comportamentul copiilor nu
se pot evidenția decât după perioade mari de timp, în perspectivă.

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este
importantă și necesară pentru educator și copii pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea
personalității, care este departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate.

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se
face oral sau prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie
să rețină ce a spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de
evaluare pot fi reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului,
la care el poate ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse
prin obiective.

Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a
realiza obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe,
dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate
dinamică și solicitantă. Creativitatea, spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de
autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de
activitate matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale.

Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul
pentru o integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea
grădiniței, furnizând învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe
diferite trepte. Urmând pașii unei evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o
modalitate de a moderniza procesul de învățământ, precum și de a spori rolul educației în
formarea personalității.

Bibliografie:
Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preșcolară, Editura Aramis;
Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca;
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Cluj-Napoca;
Cucoș, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom
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Fiṣă de recapitulare

Religie ortodoxă, Simbolul de credință,

Clasa a VIII-a

Autor: Savin Luminiṭa

Ṣcoala Gimnazială Nr. 13 Braṣov

Subiecte:

I. Încercuieṣte varianta corectă:

1. Simbolul Credinṭei sau Crezul este:

a. sinteza învățăturii creṣtine

b. o definiție despre Sfânta Treime

c. însuṣirile Bisericii

2. Acest Simbol de credință a fost alcătuit de primele două Sinoade Ecumenice:

a. 318 de la Niceea ṣi 325 de la Constantinopol

b. 325 de la Niceea ṣi 381 de la Constantinopol

c. 325 de la Niceea ṣi 318 de la Constantinopol

3. Crezul sau Simbolul de credință are:

a. 12 articole

b. 5 articole

c. 7 articole
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4. Persoanele Sfintei Treimi sunt:

a. Fiul, Biserica ṣi Harul divin

b. Tatăl, Fiul ṣi Duhul Sfânt

c. Tatăl, îngerul păzitor ṣi Maica Domnului

5. Insuṣirile Bisericii sunt:

a. Puternică, Sfântă, Apostolică ṣi Una

b. Apostolică, Universală, Divină ṣi Sfântă

c. Una, Sfântă, Sobornicească ṣi Apostolică

II. Completează spaṭiile punctate cu învățăturile pe care le tratează Simbolul de
credinṭă, folosind cuvintele: Invierea, Fiul, Mirungere, Duhul Sfânt, Spovedanie,
Biserică, Nuntă, Viață, Preoție.

Simbolul de Credință cuprinde urmatoarele învățături despre:

1. Sfânta Treime (art. I-VIII): Tatăl, ……….. ṣi ……………………..

2. Sfânta …………………. (art. IX)

3. Sfintele Taine (art. X): Botez, …………………, ………………………, …………….,
Maslu, ……………… ṣi …………………..

4. ………………. mortilor ṣi ………………….. viitoare (art. XI-XII).

III. Prezentați însuṣirile lui Iisus Hristos, aṣa cum sunt prezentate în articolele de
mai jos:

“2. Ṣi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.,, Unul Născut, carele din Tatăl S-a
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, nu făcut, cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin carele toate s-au făcut.

3. Carele pentru noi, oamenii, ṣi pentru a noastră mântuire: S-a pogorat din ceruri ṣi S-a
întrupat de la Duhul Sfânt ṣi din Maria Fecioara ṣi S-a facut om.
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4. Ṣi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit ṣi s-a îngropat.

5. Ṣi a înviat a treia zi, după Scripturi.

6. Ṣi S-a înălṭat la ceruri ṣi Ṣade de-a dreapta Tatălui.

7. Ṣi iarăṣi va să vină cu slavă, să judece viii ṣi mortii, a căruia împărăție nu va avea sfârṣit.”
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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

An școlar 2021-2022, semestrul I

Clasa a V-a

Autor: Șcheianu Mădălina-Roxana

Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna

Citește cu atenție textul următor :
- Școala nu e pustie, spuse fantoma. Un singur copil, uitat de prieteni, a rămas acolo.(...)
Cei doi, fantoma și Scrooge, pășiră pe hol, către o ușă din spatele clasei. Aceasta se

deschise înaintea lor și se ivi o lungă încăpere goală, posomorâtă, care părea și mai pustie din
cauza liniilor trasate de scândurile drepte ale șirurilor de bănci. Într-una dintre bănci, un băiat
citea singur, lângă un foc plăpând; Scrooge se așeză într-o bancă și începu să plângă la vederea
acestei sărmane ființe uitate.

Ecoul tăinuit al clasei, scârțâiturile și încăierarea unor șoareci din spatele tablei de scris,
picăturile de la cișmeaua pe jumătate înghețată din curtea mohorâtă din spate, trosnetele focului,
toate îi înmuiară inima lui Scrooge, făcând loc lacrimilor.(...)

Unii oameni râdeau când vedeau cum se schimbase bătrânul, însă el îi lăsa să râdă și nu-i
lua în seamă, căci devenise suficient de înțelept, încât să știe că nimic nu se întâmplase pe acest
pământ, nicicând, fără ca unii oameni să nu se fi prăpădit de râs încă de la bun început. Inima-i
râdea, iar asta era îndeajuns pentru el. (Charles Dickens,
Poveste de Crăciun)

A. Rezolvă următoarele cerințe:
1. Formulează prima idee principală a fragmentului. 6 puncte
2. Menționează două cuvinte-cheie din fragmentul citat. 6 puncte
3. Încercuiește litera corespunzătoare variantei corecte: 6 puncte

a) În școală au rămas doi copii; c)Scrooge era trist când oamenii râdeau de el;
b) Un băiat citea într-o bancă; d)Încăierarea șoarecilor îl înveselea pe Scrooge.

4. Transcrie, din text, trei cuvinte din câmpul lexical al școlii. 6 puncte
5. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. 6 puncte
6. Numește felul sunetelor din cuvintele: încăierarea, pustie, ființe. 6 puncte
7. Precizează câte litere și câte sunete are fiecare dintre cuvintele următoare: aceasta,

schimbase, început. 6 puncte
8. Precizează ce parte de propoziție este verbul subliniat în enunțul următor, precizând persoana

și numărul: 6 puncte
Într-una dintre bănci, un băiat citea singur, lângă un foc plăpând.

9. Notează timpurile următoarelor verbe din text: a rămas, pășiră, se deschise, citea, începu, se
schimbase. 6 puncte

10. Trece verbul din următorul enunț la modul imperativ: Cei doi, fantoma și Scrooge, pășiră pe
hol, către o ușă din spatele clasei. 6 puncte
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B. Realizează o compunere (un text narativ), de cel puțin 100 de cuvinte, în care să
prezinți o emoție/un sentiment provocată/provocat de o întâlnire cu prietenii în
perioada Crăciunului.

30 de puncte
În redactarea compunerii trebuie:

- să adaugi un titlu sugestiv; 4 puncte
- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 6 puncte
- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 3 puncte
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 4 puncte
- să ai numărul minim de cuvinte precizat. 3 puncte

Redactarea compunerii – 10 puncte ( coerenţa textului – 1 p.; proprietatea termenilor
folosiți – 1 p.; claritatea exprimării ideilor – 1 p.; respectarea normelor de ortografie – 3 p.;
respectarea normelor de punctuaţie – 3 p.; lizibilitatea – 1 p.)

Se acordă 10 puncte din oficiu.
Mult succes!

Bibliografie:

1. Mihaela-Daniela Cîrstea, Laura Raluca Surugiu, Limba și literatura română. Teste de
evaluare pentru clasa a V-a, Editura Corint Educational, București, 2014.
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Ministrului Educației Naționale nr. 3393 / 28.02.2017.
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METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC ȘI PROFESIONAL

Autor: Scutaru Mihaela-Elena

Colegiul Tehnic ” Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț

Metodele complementare de evaluare permit profesorului de discipline tehnice să
obţină puncte de reper şi să adune informaţii asupra derulării activităţii sale, utilizând
instrumente adecvate pentru a situa şi aprecia achiziţiile elevilor, progresul lor, având
funcţia de reglare a desfăşurării activităţii. Metodele de evaluare complementare nu sunt
standardizate, se presupun formulate de către profesor, iar modul de proiectare a
instrumentelor specifice variază de la profesor la profesor.

Principalele metode complementare de evaluare sunt:
Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor;
Referatul;
Investigaţia;
Proiectul;
Portofoliu;
Autoevaluarea.

Obiectivele profesorului vizează:
apropierea evaluării de o evaluare criterială;
acordarea unui statut nou erorilor elevilor;
semnalarea erorilor şi reuşitelor înregistrate;
furnizarea de instrumente necesare elevilor.

Obiectivele elevului presupun:
conştientizarea scopului sarcinii de lucru;
înţelegerea criteriilor necesare realizării sarcinii respective;
participarea colectivă la elaborarea sau modificarea instrumentelor propuse;
găsirea modului de abordare a sarcinii;
utilizarea instrumentelor puse la dispoziţia sa.

1. Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
Poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor, dar mai ales pentru a evalua
comportamentele afectiv – atitudinale. Pentru a atinge acest scop, profesorul trebuie să
utilizeze un instrumentar adecvat obiectului observări. Profesorul are la dispoziţie trei
modalităţi de înregistrare a acestor informaţii:

a. fişa de lucru;
b. scara de clasificare;
c. lista de control/verificare.

Fişa de evaluare este completată de către profesor. În ea înregistrându-se date despre
evenimentele cele mai importante de care profesorul le identifică în comportamentul sau
modul de acţiune al elevilor săi (fapte remarcabile, probleme comportamentale,
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evidenţierea unor aptitudini deosebite într-un domeniu sau altul).La acestea se adaugă
interpretările profesorului asupra celor întâmplate, permiţându-i acestuia să surprindă
modelul comportamental al elevilor săi: [3].

Un avantaj important al acestor fişe de evaluare este acela că nu depinde de
capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul,profesorul fiind cel care înregistrează ţi
interpretează comportamentul tipic sau alte produse şi performanţe ale elevului.

Un dezavantaj de care trebuie ţinut seama este acela al marelui consum de timp pe
care îl implică (timpul necesar profesorului, spre exemplu, pentru a nota descrierile verbale
ale comportamentului elevilor săi), la care se adaugă faptul că aceste notări nu au cotă
ridicată de obiectivitate cea ce are repercursiuni asupra fidelităţii acestor înregistrări.

Un posibil model de fişă de evaluare.
Date generale despre elev:Nume, Prenume, vârsta, climatul educativ în mediul
căruia

aparţine.
Particularităţi ale proceselor intelectuale:gândire, limbaj, imaginaţie, memorie,

atenţie, spirit de observaţie, etc.
Aptitudini şi interese.
Trăsături de afectivitate.
Trăsături de temperament.
Aptitudini faţă de: sine, disciplină/obligaţiile şcolare,colegi.
Evoluţia aptitudinilor, atitudinilor, intereselor şi nivelului de integrare.

Este recomandat ca:
fişele de evaluare să fie elaborate numai în cazul elevilor cu probleme (care au

nevoie de sprĳin şi îndrumare).
observarea să se limiteze la câteva comportamente.

Scara de clasificare – indică profesorului frecvenţa cu care apare un anumit
comportament. Scările de clasificare pot fi numerice, grafice, descriptive.Un element
esenţial în construirea unei scări de clasificare îl constituie redactarea unui bun enunţ la
care elevul să poată răspunde. Prin urmare:

Fiecare enunţ trebuie să cuprindă cuvinte familiare subiectului, utilizând limbajul
acestuia şi nu unul puternic specializat sau tehnic. Deşi, enunţuri cu o structură simplă;

Fiecare enunţ să fie exprimat clar pozitiv sau clar negativ. Este bine ca enunţurile să
fie experimentate înainte de introducerea lor în scara de clasificare;

Lista finală trebuie să conţină un număr aproximativ egal de enunţuri pozitive şi
negative;

Fiecare enunţ trebuie să producă informaţia necesară. Nu se introduce un enunţ
doar că „este interesat de văzut ce răspund subiecţii la el”.
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Exemplu:

1. În ce măsură elevul participă la discuţii?

Niciodată rar frecvent întotdeauna

2. În ce măsură comentariile au fost în legătură cu temele discutate?

Niciodată rar frecvent întotdeauna

Lista de control/verificare, deşi pare asemănătoare cu scara de clasificare ca
manieră de structură, se deosebeşte de aceasta prin faptul că prin intermediul ei doar se
constată prezenţa sau absenţa unei caracteristici, comportamente, fără a emite o judecată de
valoare oricât de simplă. Aceasta indică profesorului, faptul că un anumit comportament
este prezent sau absent.Un avantaj al listei de control este acela că se elaborează relativ
uşor fiind obiectivă în evaluarea abilităţilor care pot fi în mod clar divizate în paşi specifici.

Un tip special de observaţie este observaţia participativă cu implicaţii
semnificative, asupra relaţiei profesor – elev din clasă. Acest tip de observaţie practicată de
către profesor este, în esenţă, subiectivă, dar poate să-şi sporească procentul de
obiectivitate dacă atenţia va fi concentrată asupra construcţiei şi utilizării instrumentelor. În
ceea ce priveşte costurile implicate de această metodă, ea este ieftină, dar mare
consumatoare de timp.

Recomandări pentru utilizarea listelor de control:
Se completează cu X în dreptul răspunsului adecvat;
Pentru ca rezultatele să fie relevante se folosesc cel puţin două din instrumentele

prezentare;
Se completează informaţiile asupra comportamentului elevului din timpul
activităţilor

didactice;
Se utilizează numai în cazul copiilor cu dificultăţi de învăţare.

Concluzii: Caracteristicile ce pot fi evaluate prin observarea sistematică sunt:
� Concepte şi capacităţi.
� Organizarea şi interpretarea datelor.
� Selectarea şi organizarea corespunzătoare a instrumentelor de lucru.
� Descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii.
� Utilizarea materialelor auxiliare pentru a demonstra ceva.
� Identificarea relaţiilor.
� Utilizarea calculatorului în situaţii corespunzătoare.
� Atitudinea elevilor faţă de sarcina dată.
� Concentrarea asupra sarcinii de rezolvat.
� Implicarea activă în rezolvarea sarcinii.



274

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

� Punerea unor întrebări pertinente profesorului.
� Completarea/îndeplinirea sarcinii.
� Revizuirea metodelor utilizate şi a rezultatelor.
� Comunicare: discutarea sarcinii cu profesorul în vederea înţelegerii acesteia.

2. Referatul ca modalitate de evaluare, permite o apreciere nuanţată a învăţării şi
identificarea unor elemente de performanţă individuală a elevului, care îşi au originea în
motivaţia lui pentru activitatea desfăşurată.Se diferenţiază două tipuri de referate:

referat de investigare ştiinţifică independentă – bazat pe descrierea demersului unei
activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza rezultatelor obţinute;

referat bibliografic – bazat pe informarea documentară, biografică.
Caracteristicile esenţiale ale referatului:

are un pronunţat caracter formativ şi creativ reuşind să înglobeze zone întinse de
conţinut;

are un pronunţat caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare,
cunoştinţele disciplinare şi interdisciplinare, metodologia informării şi cercetării ştiinţifice,
fiind în acest fel o modalitate de evaluare foarte sugestivă, precisă, intuitivă şi predictivă;

permite abordarea unor domenii noi, ce reprezintă extinderi ale conţinutului, în
măsura în care tematica propusă este interesantă, justificată didactic şi există resurse în
abordarea ei;

se pot realiza conexiuni cu alte obiecte de învăţământ şi cu modalităţi de
investigaţie

transdisciplinare;
are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini
diverse,

constituie pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare;
relevă motivaţia intrinsecă de învăţare sau documentare, a unor elevi, faţă de a

majorităţii elevilor, care se pregătesc pe baza unor factori exteriori lor;
se pot exersa în mod organizat activităţi de cercetare bibliografică, independentă,
care

sunt utile în formarea ulterioară şi în educaţia permanent.

3.Investigaţia reprezintă o posibilitate pentru elevi de a aplica în mod creativ
cunoştinţele şi de a explora situaţii noi sau foarte puţin asemănătoare cu experienţă
anterioară: [1] .Este o activitate care se desfăşoară pe durata unei ore de curs sau a unei
succesiuni de ore de curs, în timpul căreia elevii demonstrează o gamă largă de cunoştinţe
şi capacităţi.Elevul sau grupul de elevi primesc o temă cu instrucţiuni precise. Se poate
formula şi ca temă pentru acasă dar, finalizarea se va face, prin comentarea concluziilor.
Tema trebuie înţeleasă şi trebuie stabilite foarte precis:

ordinea de rezolvare, de notare a observaţiilor;
ordinea de prezentare a rezultatelor finale.

Evaluarea investigaţiei se face pe baza unei scheme de notare, care va cuprinde măsurarea
separată a următoarelor elemente importante:
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strategia de rezolvare;
aplicarea cunoştinţelor, principiilor, regulilor;
acurateţea înregistrării şi prelucrarea datelor;
claritatea argumentării şi forma prezentării;
produsele realizate;
atitudinea elevilor în faţa cerinţelor;
dezvoltarea unor deprinderi de lucru în grup/individual.
Investigaţia este o metodă de evaluare în care elevul este pus în situaţia de a căuta o

soluţie la cerinţe, de complexităţi diferite.Elevul trebuie să facă dovada înţelegerii temei, a
soluţiei adoptate, generalizării sau transpunerii acesteia în alt context.
Caracteristicile esenţiale ale investigaţiei:

� are un pronunţat caracter formativ;
� are un profund caracter integrator, atât pentru procesele anterioare, cât şi pentru

metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de
evaluare foarte sugestivă, precisă, intuitivă şi predictivă;

� are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini
diverse,

constituite pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare;
� se pot exersa în mod organizat activităţi de cercetare, care sunt utile în formarea

ulterioară şi educaţia permanentă.
Concluzii: Investigaţia reprezintă o situaţie complicată care nu are rezolvare simplă;

� deşi sarcina poate fi scurtă, timpul de lucru este relativ lung;
� începe, se desfăşoară şi se termină în clasă;
� poate fi individuală sau de grup.

Aceasta presupune obiective care urmăresc:
� înţelegerea şi clarificarea sarcinilor.
� aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii.
� colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare.
� formularea şi testarea ipotezelor de lucru.
� schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este necesar.
� scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţie.

Caracteristici personale ale elevilor care pot fi urmărite:
creativitate şi iniţiativă;
participarea în cadrul grupului;
cooperarea şi preluarea conducerii/iniţiativei în cadrul grupului;
persistenţă;
flexibilitate şi deschidere către idei noi;
dorinţa de generalizare.

Aportul acestui tip de activitate asupra dezvoltării capacităţilor de ordin aplicativ ale
elevilor este considerabil (mai ales în cazul rezolvării problemelor, dezvoltării capacităţii
de argumentare, gândirii logice).

4. Proiectul Activitatea, mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea
şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă pe
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parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu
profesorul) şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra
rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsul realizat. Proiectul poate fi individual sau
de grup. Titlul/subiectul va fi ales de către profesor sau elevi.
Criterii de alegere a proiectului. Elevii trebuie:

să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv;
să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale;
să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri;
să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă.

Pentru a stabili strategia de evaluare a proiectului, profesorul trebuie să clarifice – în
colaborare cu elevii – următoarele probleme:

Care va fi rolul profesorului : evaluator continuu sau doar la sfârşitul proiectului?
� Care este politica resurselor materiale necesare?

Le va oferi profesorul, ca parte a sarcinii sau trebuie să le procure şi în consecinţă,
acestea vor fi evaluate?

Care sunt activităţile intermediare impuse (exemplu: prezentarea unui plan
preliminar)?

Ce format este cerut pentru prezentarea raportului?
Care sunt standardele impuse pentru realizarea proiectului?

Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizări proiectului:
metode de lucru;
utilizarea corespunzătoare a bibliografiei;
utilizarea corespunzătoare a materialelor şi echipamentului;
corectitudinea/acurateţea tehnică;
generalizarea problemei;
organizarea ideilor şi materialelor într-un raport;
calitatea prezentării;
acurateţea cifrelor/desenelor/etc.

Strategia de evaluare a proiectului, care este una de tip holistic, trebuie, la rândul ei, să fie
clar definită prin criterii negociate sau nu cu elevii, astfel încât să evidenţieze efortul
exclusiv al elevului în realizarea proiectului.
Concluzie: Proiectul – reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup,
recomandat profesorilor pentru evaluarea sumativă.

5. Portofoliul – reprezintă o metodă de evaluare complexă, care oferă posibilitatea de a
emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate.Portofoliul oferă o imagine
completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul intervalului de timp pentru care a
fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în momentul proiectării şi permite
investigarea produselor elevilor,care de obicei rămân neimplicate în actul evaluativ,
reprezentând un stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi.Portofoliul se
poate încadra într-o evaluare sumativă, reprezentându-l pe elev, furnizând nu doar o
informaţie punctuală, într-un anumit moment al achiziţiilor elevului, ci chiar o informaţie
privind evoluţia şi progresele înregistrate de acesta în timp, alături de informaţii importante
despre preocupările sale.



277

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Utilizarea portofoliului ca metodă alternativă de evaluare în practica şcolară curentă
se impune din ce în ce mai mult atenţiei şi interesul profesorilor. Portofoliul include
rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare (probe de
evaluare scrise, practice, proiectul, autoevaluarea), precum şi sarcini speciale fiecărei
discipline. Portofoliul reprezintă „ cartea de vizită „ a elevului, urmărindu-i progresul de
la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul şi chiar de la un ciclu de învăţământ la
altul.Portofoliu este un produs complex, format din elemente diferite, ca forme de
transmitere a informaţiei şi a mesajului:

fişe de informare şi documentare independentă;
referate;
eseuri;
pliante,prospecte;
desene;
colaje, care pot constitui subiectul unor evaluări punctuale.

Ce conţine un portofoliu?

Portofoliul reprezintă o colecţie exhaustivă de informaţii despre progresul şcolar al
unui elev, obţinut printr-o varietate de metode şi tehnici de evaluare:[2]

Portofoliul
Conținutul focalizat pe
concepte și capacități

esențiale

Selecții din
însemnări care
exemplifică
reflecții,

originalitate,
culoare,
pătrundere

Produse variate,
variate tipuri

Produse care arată
procesul de
dezvoltare, început,
planificare, revizuiri

Produse care
indică

interesele,stilul
elevului și
folosirea unei
varietăți

Criterii pe baza cărora munca poate fi evaluată.
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Utilitatea portofoliilor:
elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas
propriul

progres.
elevii şi profesorii pot comunica (oral sau scris) calităţile, defectele şi ariile de

îmbunătăţire a activităţilor.
elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii pot

realiza, atitudinea faţă de o disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la acea
disciplină în viitor.

factori de decizie, având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai
bună asupra a ceea ce se petrece în clasă .
Concluzii:

� Portofoliul este relevant pentru creativitatea elevilor, iar profesorul trebuie
să

demonstreze flexibilitate apreciind elementele suplimentare introduse în structura sa.
� Portofoliul nu-şi atinge scopul, dacă nu se face o pregătire a elevilor. În

vederea utilizării surselor de informare recomandate.
� Este în dezavantajul metodei propuse dacă nu se face o pregătire a

elevilor,în
vederea utilizării surselor de informare recomandate.

� Este recomandabil să se facă verificări periodice ale componentelor
portofoliului, pentru a nu se aglomera activitatea elevului, în apropierea termenului de
predare, notare, evitând astfel tratarea superficială a temei.

6. Autoevaluarea - ca metodă de măsurare şi apreciere este o necesitate imperativă în
procesul educaţional. Elevii au nevoie să se autocunoască, aceasta le va da încredere în
sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu competenţele
vizate. În procesul autoevaluării elevul va înţelege mai bine competenţele şi conţinutul
sarcinii ce o are de rezolvat, modul în care efortul său de rezolvare a sarcinii este
valorificat.

Autoevaluarea, prin informaţiile pe care le furnizează, are un rol esenţial în
întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite profesorul.

Pentru ca evaluarea să fie resimţită de către elev ca având efect formativ,
raportându-se la diferite capacităţi ale sale în funcţie de progresul realizat şi de dificultăţile
pe care le are de depăşit, este foarte utilă formarea ţi exersarea la elevi a capacităţii de
autoevaluare. Elevii au nevoie să se autocunoască. Acest fapt are multiple implicaţii în
plan motivaţional şi atitudinal.Ca şi profesorul care conduce activitatea, elevul aflat în
situaţia de învăţare are nevoie de anumite puncte de referinţă care să-i definească rolul,
sarcina, natura şi direcţiile activităţii sale, ajutându-l să conştientizeze progresele şi
achiziţiile făcute, să-şi elaboreze stilul de lucru, să se poată situa personal în raport cu
exigenţele de învăţare.Grilele de autoevaluare permit elevilor să-şi determine în condiţii de
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autonomie, eficienţa activităţilor realizate.Pornind de la obiectivele educaţionale propuse,
grila de autoevaluare proiectată conţine:

capacităţi vizate;
sarcini de lucru;
valori ale performanţei.
Grila de autoevaluare îi permite elevului autoierarhizarea, în raport cu capacităţile

evaluate şi determină atitudini în raport cu propria formare.
Pentru autoevaluarea atitudinilor, componentelor din domeniul afectiv, se utilizează

chestionare în care elevului i se cer răspunsuri deschise la întrebări şi scări de clasificare.

Exemplu:
1. Cred că activitatea mea poate fi apreciată cu………….
2. Prin parcurgerea cu atenţie a cerinţelor şi rezolvarea acestei sarcini am învăţat:

…………………………………………………………..
3. Cele înţelese şi învăţate îmi sunt utile la ………………
4. Ceea ce mi-a plăcut la această activitate:………………
5. În realizarea acestei sarcini am întâmpinat următoarele

dificultăţi:………………………………………………
6. Cred că aş putea să-mi îmbunătăţesc performanţa dacă (formulează opinii în

legătură cu materialele didactice folosite ca suport al conţinutului ştiinţific):
………………………………………………………….

Scară de clasificare:

Fişă de autoevaluare Slab Mediu Bun Foarte
bine

Excelent

Creativitate
Motivaţie
Independenţă,iniţiativă
Curiozitate
Performanţe şcolare
Disciplina în timpul lucrului
Progresul realizat
Comportamentul general în clasă
Participare la discuţiile din clasă

Informaţiile obţinute în urma autoevaluării:
Sunt comparate cu cele ale profesorului, obţinute prin alte metode de evaluare;
Se pun în portofoliul elevului;
Se prezintă periodic părinţilor.
Toate aceste metode alternative de evaluare asigură o alternativă la formulele

tradiţionale, a căror preponderenţă, oferind alte opţiuni metodologice şi instrumentale care
îmbunătăţesc practica evaluativă.



280

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Bibliografie
1. Hanganu, L., C., Mecatronica utilajului textil – fundamente teoretice, Editura

Tehnopress, Iasi, 2005, ISBN 973-702-048-0.

2. Gheorghiu Alexandru, Popovici M. Mihail – Elemente de tehnologie didactică,

Discipline de specialitate, E.D.P, Bucureşti 1983

3. Radu I. – Ionescu Miron – Experienţa didactică şi creativitatea, E.D. Dacia, Cluj-

Napoca, 1987



281

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

Test de evaluare – Literele d,D; ș,Ș; î,Î,â; b,B

Comunicare în limba română

Autor: Secuiu Elena

Școala Gimnazială Nr. 16 M. I. Dobrogianu Constanța

1. Dictare

2. Citește textul!

La bunici
E sâmbătă. Tudor vine la bunici. Lăbuș îl așteaptă

la poartă. Dă vesel din coadă!
Bunica îl întâmpină cu bomboane. Bunicul îl

plimbă prin livadă. Tudor observă în iarbă un cărăbuș.
Apoi își petrece timpul cu Lăbuș.

Seara, mănâncă budincă. Adoarme ascultând un
basm.

a) Formulează răspunsuri la întrebări:
� Când vine Tudor la bunici?_

� Cine îl așteaptă la poartă?

� Ce observă Tudor în iarbă?



282

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

b) Subliniază în primul alineat cuvintele din două silabe, iar al doilea alineat cuvintele
din trei silabe.

c) Transcrie ultimul alineat.

3. Transformă cuvintele, după model: ascultă - ascultând

cântă -___________________ cară -___________________ mănâncă -_______________

4. Cuvinte cu același înțeles:

imediat poveste arbore luminat
încântător medic cadou plăcere
basm îndată bucurie dar
doctor minunat întunecat copac
5. Eu scriu mai multe, tu scrii una:

cuvinte mâini dopuri

cuburi bărci daruri

6. Unește cuvintele cu înțeles opus:
a ieșit vesel
supărat pornește
se oprește înapoi
rar a intrat
înainte înalt
scund des

7. Completează cu ”î” sau ”â”:

__nceput c__ntec p__ine cobor__re

măn__nc __ nc__ntare ne__ntors __not

8. Încercuiește varianta corectă a cuvintelor:

înpărat / împărat înnorat / înorat rîs / râs

reântors / reîntors ânbrăcăminte / îmbrăcăminte coborî / coborâ
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9. Alcătuiește enunțuri cu sensurile cuvântului “broască”
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Comunicare în Limba română
Test de evaluare sumativă

1. Competente specifice

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi
neconvenţionale

2. Descriptori de performantă
Com
-pe-
tenta

Itemul
Calificativul

Foarte bine Bine Suficient

4.1 Scrie după dictare cuvinte,
propoziții

cuvintele si propoziția
corect scrise

cuvintele si
propoziția cu 3-4
greseli (omisiuni
litere, punctuație)

cuvintele si
propoziția cu 5-6
greseli (omisiuni
litere, punctuație)

3.1
4.1

Formulează răspunsuri la
întrebări pe baza textului citit 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte Un răspuns corect

1.3 Identifică cuvintele din 2 si 3
silabe din alineate indicate

Identifică corect
alineatele si subliniază

12-14 cuvinte

Identifică corect
alineatele si 8-11

cuvinte

Nu identifică
alineatele si 7-8

cuvinte

3.1
4.1

Identifică si transcrie ultimul
alineat

Identifică si transcrie
corect ultimulalineat

Identifică si tran-
scrie cu 2-3 greșeli

(de scriere, de
aranjare în pag.)

Nu identifică
alineatul, transcrie

cu 3-4 greseli

4.1 Scrie forma de gerunziu a
verbelor date 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt

3.1
4.2

Realizează corespondenta
între sinonime 7-8 cuvinte 5-6 cuvinte 3-4 cuvânt

3.1
4.1

Scrie pluralul substantivelor
date 6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte

3.1
4.1

Realizează corespondența
între cuvinte pt. a obtine prop.

5 corespondente
corecte

3-4 corespondente
corecte

2 corespondente
corecte

4.1
Alcătuieste propozitii cu
sensurile cuvântului
“broască”

2 enunturi corecte 2 enunturi cu greseli
de scriere

2 enunturi fără a
respecta sensurile

cuvântului

4.3 Ilustrează o propozitie
Ilustrează respectând
cerința (felul si
numărul elementelor)

Ilustrează respectând
partial cerința

Desenul este
incomplet
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3. Evaluare �inală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor BINE

Rezolvă integral si corect 2 – 4 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor SUFICIENT

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
crt Numele si prenumele I1 I2a I2b I2c I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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26.

27.

28.

29.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi I1 I2a I2b I2c I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ

FB

B

S
I

Observatii:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

FB – %

B – %

S – %

I – %
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EXERCIŢII DE EVALUARE A RECEPTĂRII MESAJULUI ORAL

Autor: Smiedt Mihaela Elena

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Baia Sprie

Ultimele decenii, în special, au înregistrat o creștere considerabilă a rolului informației, inclusiv
în societatea românească posttotalitară, comunicarea devenind o componentă majoră a tuturor
domeniilor de cunoaștere. Galopanta dezvoltare tehnico-științifică a permis accesul fiecărui individ la
telefonul mobil inteligent, la internet, abolindu-se astfel limitele de timp și de spațiu. Putem comunica
la orice oră din zi și din noapte cu persoane aflate în cele mai îndepărtate locuri ale lumii. În acest
context, se afirmă tot mai des că secolul XXI poate fi numit, fără nicio reticență, secolul comunicării.
Este de necontestat faptul că se comunică mult, însă ne întrebăm dacă se comunică și eficient. Asistăm
la o dezvoltare doar cantitativă a actului de comunicare, facilitată de modernele mĳloace tehnice, sau și
calitativă? Am evoluat în ceea ce privește eficiența comunicării sau ne putem identifica în continuare
cu lumea caragialiană, rău întocmită, în care toți vorbesc și nimeni n-ascultă?

Ascultarea activă este definită ca fiind o modalitate prin care acordăm o atenţie completă la
ceea ce se spune, ea reprezentând primul pas spre o comunicare eficientă. La fel ca multe abilități de
comunicare, ea trebuie îmbunătățită constant și poate fi dezvoltată prin exercițiu. În cadrul orelor de
limba şi literatura română acordăm o atenţie deosebită nu doar receptării mesajului scris, ci şi a celui
oral. Vă propun un exemplu de evaluare a receptării mesajului oral la clasa a V-a. Elevii primesc fişa
cu cerinţele şi au la dispoziţie două minute pentru a o studia. Apoi vor asculta textul Omul care venea
la vremea nepotrivită de două ori în lectura profesorului.

Omul care venea la vremea nepotrivită

Un negustor bogat din Bagdad locuia într-o casă minunată. Stăpânea avuții nenumărate, de tot
felul, și avea o familie puternică. Corăbiile sale încărcate cu mărfuri făceau negustorie în Indii. O
parte din bogăție o moștenise, altă parte se datora strădaniilor sale, iar alta mărinimiei sultanului de
Córdoba, zis regele Apusului, care-l cunoștea bine pe negustor.

La vârsta de treizeci de ani, roata norocului s-a întors. Casa și moșiile i-au fost luate de un
uzurpator. Corăbiile s-au scufundat. Familia s-a risipit. Până și prietenii l-au părăsit.

Negustorul a hotărât atunci să meargă în Spania, la vechiul său binefăcător. A trecut printr-un
pustiu înspăimântător, unde a avut parte de toate necazurile cu putință. Măgarul i-a murit. A fost prins
de doi ticăloși care l-au vândut ca sclav. A scăpat cu greu și a fost rănit. Obrazul, pârlit de soare,
aducea cu o bucată de piele veche. Uneori, trecători care vorbeau o limbă necunoscută îi întindeau
ceva de mâncare ori o fâșie de pânză ruptă; ca să-și potolească setea, bea apa murdară din bălți.

La trei ani după ce plecase din Bagdad, a ajuns la Córdoba. Dar n-a fost lăsat să pătrundă în
palatele sultanului. Soldații l-au îmbrâncit cu dispreț. A fost nevoit să trudească o vreme și să facă
muncile cele mai grele și umilitoare, ca să-și poată cumpăra un veșmânt mai acătării. După care,
înainte de a-l socoti vrednic de a se înfățișa sultanului, maestrul de ceremonii l-a trimis să învețe cum
să se poarte, pentru că negustorul uitase până și bunele obiceiuri.

A ajuns în cele din urmă în sala de primire a sultanului. Acesta l-a recunoscut pe dată, l-a
îmbrățișat și l-a poftit să se așeze lângă el. Negustorul i-a istorisit pe scurt toate nenorocirile care se
abătuseră asupra sa.

Sultanul l-a ascultat cu atenție, apoi l-a chemat pe primul intendent și i-a grăit astfel:
‒ Să i se dea acestui om o sută de oi, să fie numit ciobanul regelui și să fie trimis sus, în munți.
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Negustorul i-a mulțumit sultanului, nu fără mirare, pentru că se așteptase la mai mult. Oi? De
ce tocmai oi? A ieșit, destul de tulburat.

După câteva zile, a părăsit Córdoba cu turma de oi. A fost îndreptat spre o pășune de pe care
iarba fusese păscută până la rădăcină. Curând după aceea, o molimă a izbucnit printre oi, care au
murit până la ultima. Negustorul-cioban s-a întors la sultan și i-a povestit ce nenoroc îl lovise.

‒ Să i se dea cincizeci de oi, a spus sultanul, și să fie trimis înapoi în munți.
Rușinat și cuprins de deznădejde, omul a părăsit orașul cu cele cincizeci de oi. După câteva zile,

când începuseră să pască, s-au năpustit asupra turmei niște câini sălbatici. Oile s-au speriat, au fugit
și au căzut cu toatele de pe o stâncă, pierind până la ultima.

Umilit, cu inima grea, negustorul-cioban s-a întors la sultan și i-a povestit necazul.
‒ Să i se dea douăzeci și cinci de oi, a poruncit sultanul, și să facă ce i-am spus.
Deznădăjduit și încredințat că este cel mai nepriceput dintre ciobani, omul a pornit spre munți

cu cele douăzeci și cinci de oi. După câteva săptămâni a fătat o oaie, și a fătat chiar doi miei. Cea de-a
doua la fel, apoi și cea de-a treia. În câteva luni, turma a ajuns de două ori mai numeroasă. Mieii erau
grași și sănătoși. Pășunea a înverzit și iarba a crescut mulțumită ploilor, care au sosit la vreme și din
belșug. Turma a crescut iar. Omul a vândut mieii pe bani frumoși, a cumpărat alte oi și a luat în
arendă alte pășuni. După trei ani, bine îmbrăcat și arătându-și bunăstarea, s-a întors la Córdoba.

Sultanul l-a primit îndată și i-a spus:
‒ Ai învățat acum să fii cioban?
‒ Da, și mi se pare de neînțeles. Norocul mi-a surâs din nou, toate merg de minune, deși nu

simt, îți mărturisesc, nici o aplecare deosebită pentru această meserie.
‒ Prea bine, a zis sultanul. La apus se află cetatea Sevillei, care mi-e supusă. Îți dăruiesc

această cetate. Du-te tot acum să-ți iei puterea.
Negustorul-cioban-rege s-a ridicat în picioare, uluit, și i-a spus sultanului:
‒ Dar de ce nu m-ai făcut rege de când am sosit? De ce toți acești ani de încercări și de trudă

cu care nu eram obișnuit? Doreai să-mi arăți oare ceva anume?
‒ Nu, a răspuns sultanul zâmbind, nu doream să-ți arăt nimic. Dar dacă ți-aș fi încredințat

cetatea Sevillei în ziua în care ți-ai pierdut cele o sută de oi, ce nenorocire s-ar fi abătut oare asupra ei?
Omul a tăcut. Sultanul l-a îmbrățișat și a adăugat, înainte de a se despărți de proaspătul rege:
‒ Mă întrebi de ce nu ți-am dat tronul când ai sosit? Nimic mai ușor. Pentru că nu sosise

vremea potrivită.
Apoi cei doi s-au despărțit.

(Jean-Claude Carrière, Cercul mincinoșilor. Cele mai frumoase povești filozofice
din lumea întreagă, Editura Humanitas, București, 2013)

Pe fişa de evaluare se pot propune două diagrame care trebuie completate cu informaţii din text
şi un exerciţiu în care elevii trebuie să decidă valoarea de adevăr sau neadevăr al unor afirmaţii cu
privire la textul audiat.
I. Completează diagramele de mai jos. (12 X 0,5 puncte = 6 puncte)
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II. Decide dacă enunțurile de mai jos sunt adevărate sau false. (12 X 0,25 puncte = 3 puncte)
1. Întreaga avere a negustorului se datora sultanului de Córdoba. A/F
2. Când negustorul rămâne fără avere, prietenii îl părăsesc, dar familia îi rămâne aproape. A/F
3. În drumul său spre Córdoba, negustorul este prins de doi ticăloși care îl vând ca sclav. A/F
4. Cum a ajuns la Córdoba, a fost primit imediat în palatele sultanului. A/F
5. Sultanul l-a recunoscut și l-a primit cu brațele deschise. A/F
6. Sultanul decide să i se dea negustorului o sută de oi și să fie trimis jos, la câmpie. A/F
7. Negustorul a mulțumit sultanului și a plecat fericit cu oile lui. A/F
8. Cele o sută de oi au murit din cauza molimei. A/F
9. Celelalte cincizeci de oi au fost sfâșiate de niște câini sălbatici. A/F
10. Ultimele douăzeci și cinci de oi primite de la sultan au avut miei grași și sănătoși. A/F
11. După trei ani, negustorul s-a întors la Córdoba cu vestea că norocul i-a surâs din nou. A/F
12. La porunca sultanului, negustorul devine rege al cetății Sevillei. A/F

Este important să îi ajutăm pe elevi să-şi dezvolte nu doar abilităţile de a vorbi, ci şi pe cele de a
asculta. Pentru a răspunde corect la toate cerinţele ei trebuie să asculte cu foarte mare atenţie textul. Pe
parcursul lecturii, elevilor nu li se permite să adreseze întrebări. Chiar dacă pare că rezultatele obţinute
de elevi pot fi prea mari în cadrul unei astfel de evaluări, este interesant de urmărit reacţia elevilor în
momentul în care au greşit şi realizează cât de neatenţi pot fi şi cât de defectuos pot recepta uneori
chiar şi un mesaj oral. O înţelegere deficitară a mesajului oral atrage după sine carenţe în comunicare.

Nu doar metodele de predare trebuie diversificate, ci şi cele de evaluare.
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EVALUAREA ON-LINE

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Autor: STӐNESCU ELENA

ŞCOALA GIMNAZIALӐ CRICOV VALEA LUNGӐ

Evaluarea este o etapă extrem de importantă a procesului instructiv-educativ. Fie că discutăm
despre evaluarea predictivă, formativă sau sumativă, rezultatele obținute de către elevi ne oferă
informații prețioase asupra nivelului și calității însușirii competențelor verificate.

Câteva dintre provocările orelor în digital se referă la faptul că profesorul nu știe dacă elevii
înțeleg ceea ce învață, având în vedere că nu este alături de ei fizic, că nu îi simte, nu le vede expresia
fetei, nu este sigur că au rezolvat prin forțe proprii sarcina dată, vrea să ofere acel feedback imediat,
real, care să îl ajute pe elev, să îl ghideze .

Toate aceste întrebări, frământări, pot fi înlăturate doar prin organizarea atentă a
planificării, a proiectării, prin introducerea evaluării cu ajutorul tehnologiei, prin crearea de materiale
interactive de calitate, adaptate clasei, dar și nevoilor individuale ale fiecărui elev.

Pentru evaluarea formativă este important să alegem teste scurte, poate chiar sub formă de joc.
Personal, am folosit Wordwall- o aplicație prin care poți să creezi diverse activități-joc. Acestea includ
diverse șabloane (chestionar, chestionar concurs, potrivește, găsește perechea, sortare în funcție de grup,
roată aleatorie, anagramă, adevărat sau fals, cursa în labirint, găsește cuvântul, etc.) Cei mici pot accesa
materialul, fără a vizită pagină principala de activitate.

Am utilizat și Padlet, care este o aplicație colaborativă, ce permite elevilor să co-creeze
proiecte, materiale și sarcini de lucru pentru diverse discipline. La sfârșitul lecției ceream elevilor să
noteze, pe peretele virtual, răspunsuri scurte la unele întrebări sau sarcini (Scrie un cuvânt despre
subiectul lecției/ Rotunjește la sute numărul de pe bilețelul cu numele tău/ Ce crezi că nu ai înțeles din
lecția de astăzi?/ Care este personajul tău preferat? De ce?/ Scrie 3 însușiri ale personajului principal,
etc.).

O altă resursă folositoare din perspectiva evaluării formative mi se pare și Edpuzzle. Este o
platforma care permite crearea sau reutilizarea de conținut video. Am folosit-o preponderent la orele de
lectură. Alegeam povestea de pe Youtube, iar apoi înseram întrebări sau sarcini de lucru pe parcursul
secvenței alese. Mi s-a părut extrem de folositoare pentru a verifică dacă elevii înțelegeau ceea ce
audiau, vizionau, dar am folosit-o și pentru a pune în practică metoda predicțiilor.

Dacă evaluarea formativă este aplicată corect, profesorul va ști progresul elevului, va putea
interveni eficient înainte de a ajunge la evaluarea sumativa, care verifică atât ceea ce înțelege și
cunoaște elevul, dar mai ales ceea ce știe să facă și cum reușește să aplice ceea ce a învățat .

Pentru că un test on-line să fie eficient, relevant, este necesarӑ respectarea unor reguli:
întrebările și variantele de răspuns trebuie să fie clare și corect formulate, întrebările trebuie să fie de
diverse tipuri, utilizarea întrebărilor cu răspuns dual trebuie evitate pe cât posibil, evaluarea trebuie
testată din perspectiva elevului.

În lecțiile de evaluare desfășurate în sistem on-line am folosit cel mai des Liveworksheets,
care permite să transformi fișe de lucru tradiționale, teste (doc, pdf, jpg) în exerciții interactive online
cu autocorecție. Elevii pot face fișele de lucru online și pot trimite răspunsurile profesorului. Foile de
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lucru pot include sunete, videoclipuri, exerciții de drag and drop, unire cu săgeți, alegere multiplă,
exerciții de vorbire, care necesită folosirea microfonului.

Pentru evaluare am utilizat și Kahoot!.Este o platforma gratuită cu ajutorul căreia se pot
creea teste interactive. Poţi face o serie de întrebări, poţi adăuga imagini, clip-uri video şi diagrame
întrebărilor tale pentru a face testul cât mai plăcut. Jucătorii trebuie să introducă codul jocului pentru a
răspunde întrebărilor de pe propriile dispozitive, iar profesorul vede dacă elevii au răspuns corect. Se
generează punctaje, la sfârșitul jocului, cei mai buni elevi ocupând un podium.

O altă resursă interesantă este Quizizz, platforma care are avatare amuzante, tabele live,
teme, muzică, mem-uri și multe altele, de asemenea conține o bază de date cu milioane de teste create
de profesori. Ceea ce este interesant la aceste teste este că se poate lucra pe un test deja existent în
biblioteca, putând fi adăugate, modificate sau înlocuite întrebările acestuia. Elevii se conectează tot
printr-un cod primit, iar rezultatele acestora se pot vedea în secțiunea Reports.

În această erӑ, în care copiii sunt nativi digital, evaluările cu ajutorul tehnologiei sunt
atractive pentru cei mici. Aceștia se simt confortabil să utilizeze diverse dispozitive pentru a învӑța,
pentru a repeta și pentru a se verifica, devenind mult mai relaxați atunci când sunt evaluați cu ajutorul
acestor tip de teste, în comparație cu cele tradiţionale, date pe hârtie.

Bibliografie:
https://indreptardigital.ro/courses/intensiv-de-educatie-digitala-pentru-invatamant-primar
Ghid de utilizare a instumentelor digitale pentru activitatea didacticӑ on-line,

Coordonator: I. Ioja Autori: A. Gîmbuță, D. Bogdan, L. Ujică, T. Pavelea,
C.Vasilache, Editura NOVA DIDACTICA Bistrița, 2020
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Fișă de evaluare

Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu

trecere peste ordin

Autor: TĂNĂSESCU GEORGETA

LICEUL TEHNOLOGIC FIERBINȚI-TÂRG

Descrierea fișei de evaluare: Fișa de evaluare conține exerciții variate care să acopere conținutul
unității de învățare Adunarea și scăderea numerelor naturale 0-10 000 cu si fără trecere peste
ordin, urmărind în ce măsură obiectivele operaționale propuse au fost realizate de către fiecare
elev. Itemii propuşi pentru test sunt: itemi semiobiectivi cu răspuns scurt, itemi semiobiectivi de
completare, itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme.
Disciplina: Matematică
Subiectul: Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 10 000 fără sau cu trecere peste ordin
Clasa: a III-a
Obiective operaţionale:

� Să rezolve corect exercițiile de adunare și scădere cu trecere peste ordin, în concentrul 0- 10
000;

� Să demonstreze că recunoaște terminologia matematică;
� Să facă proba calculelor prin operațiile indicate;
� Să afle numărul necunoscut din operațiile date;
� Să compare expresiile matematice date, fără calcule;
� Să calculeze și să completeze tabelele date;
� Să rezolve problema propusă, urmărind graficul.

Itemi:
I1 Calculează.
1 7 3 2 + 3 8 0 9 + 9 7 1 3 - 6 3 5 1 - 1 0 0 5 -
9 2 5 2 5 9 3 4 0 8 1 5 7 9 4 8 2

I2 Află diferența dintre succesorul numărului 7259 și predecesorul numărului 946.

I3 Calculează, apoi verifică prin operaţia inversă:
4318+ 963= _________ 7064- 667= __________

*__________________________ *___________________________

I4 Află numărul necunoscut:

a + 2345 = 3604 5468 + b = 6470 c – 4387 = 989 8000 – d
= 7451

a= b= c= d=
a= b= c= d=

I5 Compară următoarele rezultate, folosind semnele: < , >, = , fără a efectua calculele:
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a) 3602 + 325 3602 + 727 b) 8709 – 2360 6709 – 2104

c) 3569 + 845 845 + 3569
I6 Completeaza tabelul:
Termen 3 520 5 427 Descazut 9 405 7 096
Termen 4 299 3 708 Scazator 6 682 3 540
Suma 9 640 8 764 Diferenta 2 469 4 347

I7 Observă graficul:

� Cu câți stejari sunt mai puțini decât brazi?
� Cu câți fagi sunt mai mulți decât stejari?
� Formulează o întrebare, al cărei răspuns este o operație de adunare cu mai mult de doi

termeni.

Rezolvă aici!
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Descriptori de performanță

Nr.
Crt.

Foarte bine Bine Suficient

1.
Calculează corect 5 operații de
adunare și scădere.

Calculează corect 3-4 operații de
adunare și scădere.

Calculează corect
1-2 operații de
adunare și scădere.

2.
Află corect diferența dintre
succesorul și predecesorul
numerelor date.

Află corect succesorul și
predecesorul numerelor date, dar
face mici greșeli de calcul.

Află corect
succesorul și
predecesorul
numerelor date.

3. Rezolvă corect 2 exerciții și
verifică prin operația indicată.

Rezolvă corect 2 exerciții și
verifică prin operația indicată 1
exercițiu

Rezolvă corect 2
exerciții, dar nu
verifică prin
operația indicată.

4. Află corect 4 numere
necunoscute.

Află corect 2-3 numere
necunoscute.

Află corect un 1
număr necunoscut.

5. Apreciază rezultatele și compară
corect 3 perechi de operații.

Apreciază rezultatele și compară
corect 2 perechi de operații.

Apreciază
rezultatele și
compară corect 1
pereche de operații.

6. Completează tabelele cu 6
numere corecte.

Completează tabelele cu 4-5
numere corecte.

Completează
tabelele cu 2-3
numere corecte.

7. Răspuns corect şi complet:
rezolvă corect problema şi
complet, conform graficului dat.

Rezolvă problema corect, dar nu
formulează întrebarea al cărei
răspuns este o operație de
adunare cu mai mult de doi
termeni.

Rezolvă problema
parțial corect.

Bibliografie:
Stoica, Adrian – Reforma evaluării în învăţământ, Editura Sigma, Bucureşti, 2000
Radu, T. Ion – Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
Roşu, Mihail, Ilarion, Niculina – Evaluare pentru învăţare eficientă, Editura All, Bucureşti, 1999
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TEST DE EVALUARE – CLASA a II-a

Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100

Autor: Țapu Simona

Școala Gimnazială Nr. 12 „B.P. Hasdeu” Constanța

1. Calculează:

4 x 7 =___ 6 x 8 =___ 3 x 3 x 4 =___________ 7 x = 35

9x 9 =___ 8 x 7 =___ 2 x 2 x 6 =___________ x 4 = 28

3 x 4 =___ 9 x 2=___ 4 x 2 x 9 =___________ x 6 = 30

5 x 6 = ___ 8 x 4 = ___ 5 x 1 x 6 = ___________ 9 x = 27

2. Calculează:

( 9 X 9 ) – ( 7 X 2 ) = ____________________________________________

( 81 – 73 ) X ( 100 – 96 ) = _________________________________________

7 X 7 + 9 X 7 – 8 X 8 = __________________________________________

100 – 9 X (3+6) = _________________________________________

90 – 7X8 – 4X7 = ___________________________________________

3. Scrie fiecare din numerele 25, 16, 81, ca produs de 2 factori egali .

___________________ ______________________ ______________________

4. Micșorează suma dintre 89 și răsturnatul său cu înșeptitul lui 8.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Aflǎ : a) numărul cu 6 mai mare decât 8_______________________
b) triplul numărului 7:__________________________
c) dublu numărului 9:__________________________
d) numărul de 8 ori mai mare decât 9_________________________
e) produsul numerelor 6 şi 8_______________________
f) înșeptitul numărului 10 _____________________
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6. Scrie toate numerele de forma abc, care au produsul cifrelor 10.

__________________________________________________________________________

7. Adevărat(A) sau fals( F)? Încercuiește varianta corectă.
� Magnetul atrage atât obiecte metalice, cât și obiecte din plastic. A / F
� Forța de respingere se masoară între polii de același fel. A / F
� Magneții prezintă patru capete, numite și poli. A / F
� Forța de atracție se manifestă între polii diferiți. A / F
� Corpurile sunt atrase de forța gravitațională a pământului, care

se comportă ca un magnet. A / F

8. Diferența a două numere este 49, iar scăzătorul este rezultatul produsului numerelor 8 și 7. Află
descăzutul.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Pe o alee sunt 9 plopi, tei de 7 ori mai mulți decât plopi, iar castani cu 8 mai mulți decât tei. Câți
copaci sunt în total pe alee?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Unitatea de învățare: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100.

1. Competente specifice
1.5. Efectuarea de înmulțiri în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (sumă, produs, factorii unui produs,

<, >, =, +, -, x) în rezolvarea si/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor

modele sau regularităţi din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-100 cu sprĳin în

obiecte, imagini sau reprezentări schematice

2. Descriptori de performantă

Compe-
tența Itemul

Calificativul

Foarte bine Bine Suficient

1.5 Calculează înmulțiri cu 2 si 3 termeni 14-16 exerciții 10-13 exercitii 6-9 exercitii

1.5 Sesizează respectarea ordinei
operațiilor într-un exercițiu 5 exerciții 4 exerciții 3 exerciții

1.5 Scrie numerele date ca produs de 2
factori egali 3 exerciții 2 exerciții 1 exerciții

1.6 Calculează, respectând terminologia
specifică 4 exerciții 3 exerciții 2 exercițiu

1.6 Să facă calcule corespunzătoare
terminologiei 4 exerciții 3 exerciții 2 exerciții

1.6 Scrie numere de 3 cifre care au
produsul cifrelor 10 6 numere 4 numere 2 numere

3.1 Stabilește valoarea de adevărat/ fals a
unor enunțuri date 5 enunțuri 4 enunțuri 3 enunțuri

5.2
Află numărul necunoscut într-un
exercițiu dat, respectând operațiile și
terminologia

3 operații 2 operații 1operație

5.2 Rezolvă probleme cu trei operații 3 operații 2 operații 1 operație

3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 8 - 9 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 5 – 7 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor BINE
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Rezolvă integral si corect 3 – 4 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor SUFICIENT

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Nr. elevi

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 CfinalCalificativ

FB

B

S
I

Nr.
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal

1.
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TEST DE EVALUARE C.L.R.

CLASA a II-a

Autor: TOMA ELVIRA

COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA, BUCUREȘTI

1.Citește cu atenție textul dat:

”A fost demult o toamnă dulce și lungă. Păsările călătoare ajunseră cu bine în țările
calde.Unele dintre ele începuseră să îmbătrânească. Acestea se gândeau că nu o să mai aibă
puterea să se întoarcă. Atunci au tinut sfat. Au hotărât să zidească un palat.Odată, pe când
zbura pe la fereastra unei împărătese, un pitigoi văzu la inelul acesteia o piatră frumoasă.
Aceasta era fermecată. Pitigoiul a luat piatra pe furis si a zburat cu ea la palatul păsărilor. Pe
loc, toate păsările au întinerit.De atunci, palatul a rămas gol, pentru că păsările nu mai
îmbătrânesc si se întorc în fiecare primăvară.”

( Tudor Arghezi, „Piatra pitigoiului”)

a)Scrie titlul textului:

b)Scrie autorul textului:

c) Încercuiește, în textul de mai sus, folosind culoarea verde, personajele care participă la
întâmplare.

2.Încercuieste varianta corectă de răspuns:

I. Întâmplarea se petrece în anotimpul :

a) vară ;

b) toamnă;

c) primăvară.

II. Unul dintre personaje este:

a) un pitigoi;

b) un cuc;
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c) o rândunică.

III. Pitigoiul a luat pe furis de la împarateasa:

a) un cercel;

b) o coroană;

c) o piatră frumoasă.

3.Completează propozițiile cu unul dintre cuvintele într-o și într-un:

dupa-amiază, Andrei a ieșit în grădină. Lopata se
afla.........................magazie. O stropitoare aștepta colț al grădinii.

4.Scrie trei cuvinte care:

a)să înceapă cu litera „î”;

b)să conțină litera „â”;

c)să se sfârșescă cu „î”.

5. Alcătuiește câte o propoziție în care să folosești expresiile:

Într-o toamna

Într-un târziu

Într- o dimineața
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EVALUARE CLASA a II-a A

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Obiective propuse:

� Să aleagă răspunsul corect al celor trei itemi;
� Să completeze propozițiile cu ortogramele într-o și într-un;
� Să scrie cuvintele care conțin literele î si â;
� Să formuleze propoziții cu expresiile date.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

Clasa a II –a

FB B S

I1

Alege trei răspunsuri
corecte.

Alege două răspunsuri
corecte.

Alege un răspuns corect.

I2

Alege trei răspunsuri
corecte.

Alege două răspunsuri
corecte.

Alege un răspuns corect.

I3

Completează corect cele
trei propoziții cu
ortogramele într-o și într-
un.

Completează corect două
propoziții cu ortogramele
într-o și într-un.

Completează corect o
propozitii cu ortogramele
într-o și într-un.

I4-a)

Scrie corect cele 3
cuvinte care încep î ;

Scrie corect 2 cuvinte care
încep cu î;

Scrie corect 1 cuvinte
care încep cu î ;

b)

Scrie corect cele 3
cuvinte care conțin â;

Scrie corect 2 cuvinte care
conțin â;

Scrie corect 1 cuvinte
care conțin â;

c)

Scrie corect cele 3
cuvinte care se termină
cu î;

Scrie corect 2 cuvinte care
se termină cu î;

Scrie corect 1 cuvinte
care se termină cu î;

I5 Formulează, corect si
complet, 3 propoziții cu
expresiile date;

Formulează, corect si
complet, 2 propoziții cu
expresiile date;

Formulează, corect si
complet, 1 propoziție cu
expresiile date;
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Evaluare finala

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 4-5 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 2-3 itemi; incorect /partial
corect restul itemilor BINE

Rezolvă integral si corect 1-2 itemi; incorect /partial
corect restul itemilor SUFICIENT

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:

Continuturi / Obiective Cunoas
tere

Întelege
re

Aplica
re

Analiză Sinteză Evalu
-are

ITEM 1 x x x

ITEM 2 x x x

ITEM 3 x x x

ITEM 4 x x x

ITEM 5 x x x

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. Elevi

I1 I2 I3 I4 I5 Cfinal

Calificativ

FB

B

S

I
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Test predictiv la geografie - clasa a X-a

Autor: Tompea Petruța Antoneta

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava

Subiectul I (10 puncte) Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect
pentru fiecare dintre afirmaţiile:
1. Printre rocile sedimentare din compoziţia scoarţei terestre se numără:
a. argila b. granitul c. marmura d. bazaltul

2. Gazul predominant în compoziţia atmosferei este:
a.dioxidul de carbon b.azotul c. oxigenul d. vaporii de apa

3. Paralele sunt linii imaginare trasate pe hărțile globului, ele indicând:
a. altitudinea b. longitudinea c. temperatura d. latitudinea

4. Raportul ce ne indica de câte ori a fost micșorata realitatea pe o hartă se numește:
a. caroiaj b.scară c. coordonată d. titlu

5. Ca urmare a mișcarii planetei în jurul Soarelui se formează:
a. fusul orar b. anotimpurile c. emisferele d. relieful

Subiectul II (10 puncte) În coloana A sunt numerotate mari regiuni geografice, iar în coloana
B sunt enumerate asociaţii biogeografice caracteristice acestora. Scrieţi, pe foaia de test, perechile
corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A B
1.Bazinul fluviului Zair/Congo
2. Sahara
3. Asia Centrală
4. Podişul Preriilor
5. Europa Occidentală

a) Deşerturi din zona temperată
b) Păduri de conifere (taiga)
c) Stepa
d) Păduri cu frunze căzătoare
e) Vegetaţie mediteraneană
f) Deşert tropical
g) Pădure ecuatorială

Subiectul III (25 puncte). Caracterizati mediul notat pe harta alaturata cu litera C, precizand:
1. Unitatea de relief
2. Tipul de climă
3. Un aspect al vegetației
4. 2 specii de faună
5. Identificați relația dintre caracteristicile climei și cele ale vegetației și argumentați răspunsul.
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Subiectul IV ( 20 puncte) Elaboraţi o scurtă compunere (cel mult 4-5 fraze) cu conţinut
ştiinţific în care să folosiţi în mod adecvat termenii: maree, estuar, fluviu, ape continentale.

Subiectul V (25 p. ) Analizati urmarile erupțiilor vulcanice asupra reliefului, precizand 3
aspecte.

Din oficiu 10 p

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Clasa a X-a

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

Subiectul I
Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns correct ( 2px5= 10 puncte)

Subiectul II
Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns correct ( 2 px5= 10 puncte)
Subiectul III
Se acorda cate 2,5 puncte pentru fiecare dintre intrebarile 1,2,3,4 si 15 puncte pentru intrebarea 5.
Subiectul IV 20 puncte.
Se acorda 5 puncte pentru fiecare termen correct folosit si pentru utilizarea logica a acestora.
Subiectul V 25 punctte
Se acorda cate 5 puncte pentru fiecare aspect corect ce priveste o urmare a eruptiilor vulcanice.
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OPTIMIZREA STRATEGIILOR DE EVALUARE ÎN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Autor: ÜNAL CORINA ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,FEDERICO GARCIA LORCA

BUCURESTI SECTOR 3

Miѕiunеa noaѕtră сa daѕсăli еѕtе dе a prеgăti еlеvul pеntru „a fi” şi „a dеvеni”, pеntru

autonomiе, pеntru autoеduсaţiе şi autoеvaluarе. În сondiţiilе învăţământului românеѕс dе

aѕtăzi, ѕе impunе o altă maniеră dе abordarе a еvaluării rеzultatеlor şсolarе, un modеl dе

proiесtarе / rеalizarе a proсеѕului intеgrat dе prеdarе – învăţarе – еvaluarе mai еfiсiеnt,

сеntrat, сu adеvărat, pе еlеv. Aсtivităţilе dе еvaluarе trеbuiе proiесtatе din pеrѕpесtiva

nеvoilor dе formarе alе сеlui еduсat. Еѕtе nесеѕar сa еvaluarеa ѕă fiе сеntrată pе aѕpесtеlе еi

formativе, aѕtfеl înсât ѕă сultivе şi ѕă ѕuѕţină intеrеѕul еlеvilor pеntru ѕtudiu, ѕă-i îndrumе în

aсtivitatеa dе învăţarе.

Învăţătorul trеbuiе ѕă ѕtăpânеaѕсă toatе mеtodеlе şi inѕtrumеntеlе dе еvaluarе, şi ѕă lе

apliсе în funсţiе dе partiсularităţilе сlaѕеi dе еlеvi. Utilizarеa еfiсiеntă a ѕtratеgiilor,

mеtodеlor şi inѕtrumеntеlor dе еvaluarе va punе în valoarе aѕpесtul сrеativităţii, al gândirii

сritiсе, al manifеѕtării individualе, proprii fiесărui еlеv, rеzultatul final vizat fiind formarеa, la

nivеlul individului, a сulturii gеnеralе, formarеa dе abilităţi, atitudini, сompеtеnţе, priсеpеri şi

dеprindеri nесеѕarе intеgrării ѕoсialе a aсеѕtuia.

Mеtodеlе dе еvaluarе vizеază modalităţilе prin сarе еѕtе еvaluat еlеvul. Еlе înѕoţеѕс şi

faсilitеază dеѕfăşurarеa proсеѕului dе învăţământ. Mеtoda dе еvaluarе rеprеzintă сalеa pе сarе

o urmеază profеѕorul împrеună сu еlеvii ѕăi în dеmеrѕul еvaluativ. Pеdagogia modеrnă

dеzvoltă mеtodе, tеhniсi şi inѕtrumеntе pеdagogiсе al сăror ѕсop prinсipal еѕtе aсеla dе a

ajuta еlеvul în proсеѕul dе învăţarе.

Mеtodеlе modеrnе, altеrnativе dе еvaluarе pot ѕеrvi еlеvului, сadrеlor didaсtiсе, fiind

în aсеlaşi timp ѕuporturi ѕolidе alе diѕсuţiilor сu familia. Еѕtе vorba dеѕprе o ѕuită dе

proсеduri, dеtеrminatе pе aloсuri şi сu atributul altеrnativе. După părеrеa noaѕtră, еѕtе binе

ѕă prеfеrăm dеtеrminantul сomplеmеntar, сarе învеdеrеază сеl mai binе loсul şi rolul lor pе
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lângă сеlе tradiţionalе. Mai ѕunt numitе şi mеtodе nontеѕt, tеhniсi obѕеrvativе şi dе

autoaprесiеrе. În aсеaѕtă сatеgoriе ѕunt inсluѕе o multitudinе dе mеtodе dеѕtinatе еvaluării

сalitativе, сеntratе îndеoѕеbi pе proсеѕul învăţării dе сătrе еlеv. Еvaluarеa modеrnă еѕtе

aѕoсiată grĳii faţă dе măѕurarеa şi aprесiеrеa rеzultatеlor, nu еѕtе un ѕсop în ѕinе, un ѕimplu

сontrol, сi ѕе rеalizеază în vеdеrеa adoptării unor dесizii şi măѕuri amеliorativе, punе aссеnt

pе problеmеlе dе valoarе şi pе еmitеrеa judесăţii dе valoarе.

Opţiunеa pеntru una ѕau alta dintrе mеtodеlе dе еvaluarе сunoѕсutе (mеtodеlе

tradiţionalе şi mеtodеlе сomplеmеntarе) сonѕtituiе rеzultanta mai multor faсtori: ѕсopul şi

obiесtivеlе еvaluării, tipul aсеѕtеia, ѕpесifiсul сonţinuturilor ѕupuѕе aprесiеrii, partiсularităţilе

populaţiеi şсolarе vizatе, aсhiziţiilе сadrеlor didaсtiсе privind еxеrѕarеa / praсtiсarеa /

еxpеrimеntarеa divеrѕеlor modalităţi dе proсеdarе.

Mеtodеlе dе еvaluarе au frесvеnţе dе utilizarе variabilе; aсеaѕta nu prеѕupunе faptul

сă сеlе сarе ѕе întâlnеѕс mai dеѕ în programul şсolar ѕunt şi сеlе mai foloѕitoarе motivării şi

ѕuѕţinеrii învăţării еduсaţilor. Ѕе punе aşadar problеma modului în сarе сadrеlе didaсtiсе alеg

una ѕau alta dintrе mеtodеlе/tеhniсilе dе еvaluarе.

Proсеѕul dе еvaluarе nесеѕită dеmеrѕuri şi atitudini mеtodologiсе сonсrеtizatе în:

parсurgеrеa unor еtapе dеfinitе, înrеgiѕtrarеa еxaсtă şi сonѕеrvarеa datеlor, utilizarеa dе

inѕtrumеntе divеrѕе (fişе, rapoartе, doсumеntе rubriсatе еtс.), aѕigurarеa validităţii, a

rеlеvanţеi, a fidеlităţii dеmеrѕului еvaluativ. În еfortul dе dеtеrminarе a сalităţii rеzultatеlor

şсolarе şi a progrеѕului şсolar, сadrеlе didaсtiсе au la diѕpoziţiе un arѕеnal dе mеtodе şi

inѕtrumеntе dе еvaluarе.

Еvaluarеa еѕtе un aсt abѕolut nесеѕar în proсеѕul сonduсеrii unеi aсtivități şi în luarеa

dесiziilor, еa furnizând informaţii nесеѕarе rеglării şi amеliorării aсtivităţii didaсtiсе, prin

adoptarеa măѕurilor сorеѕpunzătoarе ѕituaţiilor dе inѕtruirе. Еa еѕtе prеzеntă în oriсе aсtivitatе

pеdagogiсă şi ѕе află în rеlaţiе dе intеrdеtеrminarе, dе intеraсţiunе funсţională сu prеdarеa şi

învăţarеa, făсându-lе mai еfiсiеntе.

Prin aсtivităţilе еduсativе, еvaluarеa еѕtе mеnită ѕă rеalizеzе сunoaştеrеa şi aprесiеrеa

ѕсhimbărilor produѕе dе еlеvi în toatе planurilе pеrѕonalităţii lor (intеlесtual, afесtiv,

pѕihomotor, al сapaсităţilor сrеativе еtс.). Еѕеnţa aсţiunii dе еvaluarе еѕtе dе a сunoaştе

еfесtеlе aсtivităţii dеѕfăşuratе în vеdеrеa pеrfесţionării proсеѕului în еtapеlе următoarе.
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Rеzultatеlе сonѕtatatе pot fi aprесiatе şi apliсatе сorеѕpunzător, în măѕura în сarе ѕunt puѕе în

lеgătură сomponеntеlе proсеѕului didaсtiс şi сu întrеaga aсtivitatе. Rеѕtrângеrеa ariеi aсţiunii

dе еvaluarе a aсtivităţii dе învăţământ la rеzultatеlе obţinutе dе еlеvi, fără a fi intеgratе în

еvaluarеa învăţământului întrеg, nu nе poatе ofеri datеlе сarе faс poѕibilă amеliorarеa aсеѕtеi

aсtivităţi.

Сombinarеa inѕtrumеntеlor dе еvaluarе ѕсriѕă сu сеlе dе еvaluarе orală, сu mеtodеlе

сomplеmеntarе dе еvaluarе vor aѕigura rеalizarеa unеi imagini globalе a сapaсităţilor еlеvilor.

Problеmatiсa modalităţilor dе еvaluarе rămânе dеѕсhiѕă, putând fi сontinuu

îmbunătăţită şi divеrѕifiсată. Ѕсopul сomun, dе сarе trеbuiе ѕă ѕе ţină сont, еѕtе сеl dе

dеzvoltarе a сapaсităţii dе autoеvaluarе la еlеvi, сonсomitеnt сu ѕсhimbarеa viziunii aѕupra

rolului еvaluării, сеl dе amеliorarе şi сorесtarе mai mult dесât dе ѕanсţionarе.

Еvaluarеa nu еѕtе un ѕсop în ѕinе, сi trеbuiе ѕă сonduсă la optimizarеa întrеgului

proсеѕ dеѕfăşurat în şсoală. Еa trеbuiе ѕă fiе formativă, ѕituativă şi ѕă dеzvoltе un proсеѕ dе

autoеvaluarе. Сalitatеa prеѕupunе mişсarе şi dе aсееa еvaluarеa nu trеbuiе ѕă ѕе rеzumе doar

la un ѕingur inѕtrumеnt, сi ѕă ѕе rеfеrе la o ѕеriе dе tеhniсi сât mai divеrѕе. Сunoaştеrеa

rеzultatеlor, a сritеriilor dе еvaluarе, îi faсе pе еlеvi mai сonştiеnţi şi îi motivеază ѕă ѕе

impliсе în ѕarсină.

Еvaluarеa еfiсiеntă еѕtе urmată dе dеzvoltarе. O poѕibilitatе dе a ѕpori еfiсiеnţa

еvaluărilor şсolarе еѕtе dе a muta aссеntul dе pе măѕurarеa produѕеlor , pе сonѕtatarеa

еfесtеlor aсţiunilor valorizatoarе şi pе ѕtimularеa сapaсităţii dе autoеvaluarе.
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Abordări ale lecției de educație fizică înmediul online

și modalități de evaluare

Autor: Uțu Elena Alina

Școala Gimnazială, Comuna Măgureni

“Oamenii învață învățând pe alții.”
Seneca

Știința este ceea ce profesorul îl învață pe elevul său, tehnologia este ceea ce elevul îl învață
pe profesorul lui; trebuie să avem curajul să recunoaștem că nu de puține ori ne-am lovit în această
perioadă de această situație.

Ca profesor de educatie fizică, cea mai mare provocare a ultimilor ani a fost trecerea de pe
terenul de sport în mediul online. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori lucrurile nu au stat așa
ușor, această perioadă dificilă punând la încercare modalitatea de adaptare la această nouă abordare
a îvățării. Mai întâi provocarea a stat în a trece de la învățământul tradițional, la cel din mediul
online, apoi modalitățile de abordare a lecțiilor pentru a le face cât mai atractive. Un aport în
dezvoltarea mea ca profesor în mediul online în această perioadă l-au avut elevii, cursurile
anterioare despre calculator ajutând foarte puțin. Anterior nu am lucrat pe platforme online, însă
curiozitatea și necesitatea realizării orelor online cât mai bine, pentru a crește atractivitatea acestora,
m-a determinat să descopăr Google Classroom, Zoom, Wordwall, precum și programe precum
Sopcast pentru a realiza filmulețe. Deși, considerată „Cenușăreasa” orelor online, ora de educația
fizică s-a desfășurat în urma eforturilor susținute ale profesorilor, aceștia fiind conștienți de
importanța păstrării contactului cu elevii, educația la distanță fiind necesară păstrării motivației de
învățare.

“Sportul este important, la fel ca artele, locul lui e foarte bine plasat în curriculum și trebuie să se
facă eforturi să i se dea importanța cuvenită, chiar în această perioadă”, crede Anca Tîrcă,
consultant educațional, ceea ce este foarte adevărat, necesitatea mișcării, cel puțin, fiind foarte
imortantă în condițiile în care elevii stau 4-5 ore în fața calculatorului, obezitatea în rândul copiilor
fiind crescută în România.

Dacă în primele săptămâni adaptarea a fost destul de anevoioasă, cerințele programei școlare
neputând fi atinse prin aceste ore online, acestea realizându-se prin metode și mĳloace învățate în
facultate, cea mai mare pondere în însușirea competențelor fiind exersarea. Însă, cea mai mare
dificultate este că nu îi poți observa foarte bine pe elevi exersând pentru a-i putea corecta, precum și
evaluarea obiectivă a cestora. Cand nu îi ai pe elevi în față, demersul devine aproape imposibil de
realizat. Am început cu vizionarea a sute de videoclipuri, am realizat apoi videoclipuri cu diverse
parcursuri aplicative cu o temă dată pe care le-am trimis prin whatsapp. Mai apoi, după experiența
câtorva săptămâni, am început să lucrez pe Google Meet, și realizând clasa virtuala pe classroom
trimiteam și teme diverse legate de cerințele planificării, implicit ale programei. Am continuat cu
întâlniri pe meet si zoom, timp în care exersam elemente de aerobic, bazându-mă pe cercetarea din
lucrarea de gradul I, gimnastica aerobică dezvoltând foarte mult motricitatea, dar și pe faptul că este
unul din mijoacele cel mai ușor de folosit în mediul online. Beneficiile practicării gimnasticii
aerobice sunt incontestabile, avantajele primordiale sunt date de efortul de tip aerob, elementele din
gimnastică, dans și muzică. Între aceste avantaje putem enumera:
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1.Reducerea sau menținerea greutății corporale – prin practicarea ei, energia consumată apelează la
depozitele de grăsimi ale organismului , fapt care determină o reechilibrare a metabolismului și o
mai bună funcționare a raportului între masa pasivă, respectiv, reducerea țesutului adipos.

2.Fortificarea funcțiilor cardio- vasculare și respiratorii – prin practicarea sistematică se
îmbunătățește consumul de oxigen din organism, crește capacitatea vitală și volumul total pulmonar
și cel de rezervă și se îmbunătățește circulația sangvină.

3. Reducerea ratei colesterolului din sânge – colesterolul cu densitate scăzuta și cel cu densitate
mare, prevenind apariția aterosclerozei și apariția bolilor cardiovasculare.

4. Echilibrarea și armonizarea formelor corpului – armonia corpului se poate realiza prin antrenarea
specială a musclaturii în direcția dezvoltării și îmbunătățirii acesteia. Exercițiile gimnice oferă o
gamă variată de mișcări care pot prelucra selectiv toate zonele aparatului locomotor. Acestă
influențare extrem de complexă reprezintă una din avantajele gimnasticii aerobice față de toate
tipurile de exerciții ciclice de tipul alergărilor, mersul pe bicicletă, înotul, care solicită aceleași
grupe musculare.

5. Antrenarea capacităților de mișcare a întregului organism. Aplicarea sistematică a unor exerciții
de lungă durată și executarea lor cu volume și intensități bine dozate, duce în timp la apariția unor
efecte adaptive manifestate prin: creșterea și chiar dublarea depozitelor de glicogen din mușchi,
creșterea randamentului muscular prin utilizarea mai economicoasă a resurselor energetice,
formarea unei cantități mai reduse de produse reziduale în mușchi, îmbunătățirea vitezei de refacere
a resurselor energetice după efort.

6. Îmbunatățirea coordonării, capacității de ritm și orientare temporală – dezvoltarea este favorizată
de prezența acompaniamentului muzical care ordonează și organizează durata execuției mișcărilor,
tempoul de lucru, intensitatea contracției musculare, varietatea ritmurilor Orientarea spațială este
îmbunătățită prin mișcările executate cu diferite segmente, trebuie respectate o serie de cerințe
referitoare la planuri de mișcare, axe corporale, direcții de lucru, unghiuri articulare. Prin acestea se
corectează și îmbunătățește plasamentul segmentar atât în menținerea pozițiilor, cât și în execuția
diferitelor gesturi. Capacitatea de asociere și de alternare în execuție a unor tipuri de mișcări și
realizarea lor în condiții de coordonare intersegmentară va crește, executate în ritm ciclic și/sau
aciclic mișcările pot fi realizate fie numai la un anumit nivel segmentar, fie complex, prin angajarea
simultană a mai multor segmente, mișcările din conținutul exercițiilor pot fi simetrice sau asimetrice.

7. Conferă atractivitate desfășurării efortului. Asocierea mișcării cu muzica ușurează execuția
gesturilor și instalează o stare psihică favorabilă derulării activității. Muzica produce în același timp
efecte psiho-fiziologice favorabile susținerii efortului fizic. Avantajul pricipal este că gimnastica
aerobică poate fi practicată de oricine la orice vârstă. Gimnastica aerobică se adresează oricărei
categorii de populație care apreciază mișcarea și dorește să-și îmbunătățescă condiția fizică. Ea
poate fi practicată indiferent de vârstă, sex, deoarece fiecare exercițiu poate fi adaptat condiției
fizice a fiecărui individ.

O altă modalitate de a realiza orele online a fost prin abordarea a diverse subiecte legate de
nutriție, marii sportivi ai lumii și ai României, apoi prin prin chestionare realizate pe wordwall
elevii au fost evaluați. La cei ai mici cel mai mare impact au avut dansurile populare, așteptând ora
de educație fizică, fiind chiar online, cu foarte mare interes, în fiecare săptămână fiind nevoita să
învăț de la hore, Alunelu’ și chiar pasul de sîrbă. Jocurile pot fi realizate online și foarte importante
în dezvoltarea copiilor, mai ales ca atitudine, comportament, apoi deprinderi și obișnuințe de
comportare morala – demnitate, modestie, curaj și mai ales independența care începe să lipsească
copilului de azi.

Evaluarea în cazul acestor lecții online este destul de dificilă deoarece poate apărea
subiectivismul, determinat fiind de imposibilitatea de a vedea foarte bine execuția elevului. Se poate



310

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

măsura nivelul de învățare, consolidare, perfecționare a deprinderilor motrice, precum și aplicarea
unor norme de control a dezvoltării motrice în mod special a dezvoltării forței și îndemanării . O
alta modalitate aplicată a fost aceea a prezentării a diverse materiale, filmulețe legate de alimentația
sănătoasă, marii sportivi ai lumii și ai României și evaluarea prin chestionare sau joculețe realizate
în wordwall.

Am convingerea că nu este ușor să te adaptezi acestor timpuri, mai ales pentru cei care au o
vârstă înaintată, dar și datorită nouă, profesorilor de sport, elevii vor ieși din această perioadă mai
ușor, mai ales dacă reușim să îi convingem de importanța practicării zilnice, și în mod independent,
a exercițiilor fizice de orice tip.

Bibliografie:
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Evaluare sumativă

Matematică – clasa a IV-a

Autor: Vîlcu Aurelia Crina

Școala Gimnazială Breasta

1. Privește cifrele care apar pe bulgări.
Formează, prin încercuire, numerele scrise cu litere din casete. Realizează corespondența.

2. Un spiriduș a scris pe bulgări numere ordonate crescător. Din păcate, unele cifre s-au ascuns în
zăpadă.
Completează tu cifrele lipsă, astfel încât să păstrezi ordinea crescătoare a numerelor.

38998; 3899__; 3__ __00; 39__0 __; 3__ __02; 39003;

3. Încercuiește numerele mai mici decât 34106, dar mai mari decât 34095.

34102 34100 34107 34094 34 092 34099

4. Scrie numărul de cinci cifre care are:
a) cifra zecilor egală cu jumătatea sumei numerelor 7 și 9;
b) cifra sutelor egală cu dublul lui 196 micșorat cu 387;
c) cifra unităților de mii este egală cu noimea sfertului numărului 324;
d) cifra unităților este egală cu diferența dintre numerele 6342 și 6339.

patru mii opt sute

douăzeci și trei de mii

trei sute două mii doi

nouă sute șatezeci și opt

cinci mii șase sute șapte
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5. Găsește căciula fiecărui om de zăpadă. Calculează, apoi realizează corespondența.

.

6. Descoperă regula, pentru fiecare imagine, apoi completează cu numerele corespunzătoare.

240 29252 30000

24 10 100 458 28794

7. Doi pinguini, Pin și Pen au pescuit la copcă timp de o săptămână. Pin a prins 16 kg de pește pe zi,
iar Pen 14 kg pe zi.
Apoi, au hotărât să vândă o treime din întreaga cantitate.
Află câte kilograme de pește le-au rămas.

numărul al cărui
triplu este 735.

produsul numerelor
36 și 24.

câtul numerelor 840
și 4
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Competenţe vizate

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori
mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100;

2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 000, respectiv a fracţiilor care au
acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100;

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor care
au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100;

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu
numere fracţionare;

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult
trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre;

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000

Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient

Item
1

Identifică și încercuiește
corect toate cele patru
numere.

Identifică și încercuiește
corect trei numere.

Identifică și încercuiește
corect două numere.

Item
2

Completează corect toate
cele patru numere.

Completează corect trei
numere.

Completează corect două
numere.

Item
3

Încercuiește corect trei
numere.

Încercuiește corect două
numere.

Încercuiește corect un
număr.

Item
4

Rezolvă corect toate
punctele și află numărul.

Află corect patru cifre ale
numărului.

Află corect trei cifre ale
numărului.

Item
5

Calculează corect și
realizează corespondența
în toate cele trei cazuri.

Calculează corect și
realizează corespondența
două cazuri.

Calculează corect și
realizează corespondența
într-un singur caz.

Item
6

Descoperă cele două reguli
și scrie toate cele patru
numere care lipsesc.

Descoperă cele două reguli și
scrie trei numere.

Descoperă una / două
reguli și scrie două
numere.

Item
7

Rezolvă integral și corect
problema.

Rezolvă integral problema, cu
o mică eroare de calcul.
Rezolvă parțial problema
(fără să afle cantitatea
rămasă)

Rezolvă parțial problema
(află doar cantitățile de
pește pescuite de cei doi
pinguini).
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Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL

Rezolvă integral și corect 7 itemi / Rezolvă integral și corect 6 itemi
și parțial corect un item. FOARTE BINE

Rezolvă integral și corect 5 itemi; parţial corect 2 itemi / Rezolvă
integral și corect 4 itemi; parţial corect 3 itemi. BINE
Rezolvă integral și corect 3 itemi; parţial corect1-2 itemi; incorect
restul itemilor / Rezolvă integral și corect 2 itemi; parțial corect 3
itemi; incorect restul itemilor

SUFICIENT

Matricea de specificaţii

Competenţe
specifice

Conţinuturi

Cunoaștere Înțelegere Aplicare Analiză

Numerele naturale cuprinse între
0 - 1 000 000/ 2.1. / 2.2. / 2.3

X X X

Adunarea şi scăderea numerelor
naturale în concentrul
0 – 1 000 000, fără trecere și cu
trecere peste ordin / 2.4

X X X

Înmulţirea și împărțirea
numerelor naturale, în concentrul
0 – 1 000 000 / 2.5

X X X

Rezolvarea de probleme prin
operaţii cunoscute / 5.1. / 5.3

X X X

Realizarea itemilor:

Itemi I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7
Nr. elevi
care l-au
realizat

FB
B
S
I
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Aprecierea cu calificative:

Calificative FB B S I
Nr. elevi

Măsuri de ameliorare:

________________________________________________________________________________

Bibliografie:

� Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ CLASELE a III-a – a IV-a - Anexa nr.
2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL
EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Bucureşti, 2014

� surse imagini:
https://www.pikpng.com/
https://ro.jf-staeulalia.pt/
https://pixy.org/
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Propunere de subiect pentru examenul de bacalaureat,

proba de istorie

Autor: Vlad Emilia

Colegiul Național „Mihai Viteazul” Slobozia

SUBIECTUL I (30 puncte)

Citiți cu atenție sursele de mai jos:

A 1. Neatârnarea administrativă și legislativă în toate cele dinlăuntru, fără amestec a orice puteri
străine.
2. Egalitatea drepturilor civile și politice.
3. Adunarea Obștească compusă de reprezentanții tuturor stărilor societății.
4. Domnul ales din toate stările societății după vechiul obicei.
6. Responsabilitatea miniștrilor și a tuturor funcționarilor în funcțiile ce ocupă.
7. Libertatea tiparului. […]
11. Dreptul inițiativei și de petiție pentru Adunare. […]
13. Garantarea libertății individuale și a domiciliului.
14. Instrucție egală și gratuită pentru toți românii. […]
17. Desființarea pedepsei de moarte și a bătăilor trupești. […]
19. Întemeierea ministerului public.
20. Reforma tribunalelor și inamovibilitatea judecătorilor.
21. Neamestecarea Domnitorului în ramul judecătoresc în aducerea în împlinire a sentințelor fără
întărirea sa. […]
23. Libertatea cultelor.
24. Ridicarea morală și socială a clerului ortodox. […]
27. Emanciparea graduală a israeliților moldoveni.
(Mihail Kogălniceanu, Dorințele partidei naționale în Moldova în în Bogdan Murgescu, Istoria
României în texte,

B „Luând în privire că dorința cea mai mare, cea mai generală, aceea hrănită de toate
generațiile trecute, acea care este sufletul generației actuale, acea care împlinită va face fericirea
generațiilor viitoare este Unirea Principatelor într-un singur stat (...)

Adunarea ad-hoc a Moldovei, pășind pe calea ce i s-a prescris de către Tratatul de la
Paris,(...), declară că cele întâi, cele mai mari, mai generale și mai arzătoare dorințe ale țării sunt:
1. Respectarea drepturilor principatelor și îndeosebi a autonomiei lor, în cuprinderea vechilor lor
capitulații încheiate cu Înalta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 și 1634.
2. Unirea Principatelor într-un singur stat sub numele de România.
3. Prinț străin cu moștenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei și ai cărui
moștenitori să fie crescuți în religia țării.
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4. Neutralitatea pământului principatelor.
5. Puterea legiuitoare încredințată unei obștești Adunări, în care să fie reprezentate toate puterile
nației.” (Proiectul de rezoluție al Adunării ad-hoc a Moldovei (7/19 octombrie 1857) în Bogdan
Murgescu, Istoria României în texte,

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Numiți secolul la care se referă sursa A 2
puncte
2. Precizați, din sursa A, o informație referitoare la dreptul la educație 2
puncte
3. Menționați două informații referitoare la statutul politico-juridic precizate atât în sursa A, cât
și în sursa B. 6
puncte
4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține reforma justiției

3 puncte
5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând rolul
fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 7 puncte
6. Prezentați alte două proiecte politice referitoare la statul român modern, elaborate în secolul al
XIX-lea, în afara celor precizate în sursele date 6
puncte
7. Menționați o asemănare între două proiecte redactate de români în secolul al XVIII-lea!

4 puncte
SUBIECTUL II (30
puncte)

Citiți cu atenție sursa de mai jos:

Titlul III Despre puterile statului
Art. 29. Toate puterile statului emană de la națiunea română. Ele însă nu se pot exercita decât
prin delegațiune și numai după principiile și regulile așezate în Constituția de față.
Art. 30. Regele este capul statului.
Art. 31. Puterea legislativă se exercită de rege prin reprezentațiunea națională, care se împarte în
două Adunări: Senatul și Adunarea Deputaților. Regele sancționează și promulgă legile. Înainte
de a i se da sancțiunea regală, legea nu e valabilă. Regele poate refuza sancțiunea. Nici o lege nu
poate fi supusă sancțiunii regale decât după ce va fi fost discutată și votată de majoritatea
ambelor Adunări. Promulgarea legilor votate de ambele Adunări se va face prin îngrĳirea
ministrului de justiție, care este și păstrătorul Marelui sigiliu al statului. Inițiativa legilor este dată
regelui. Fiecare din cele două Adunări pot propune din inițiativă proprie numai legi în interesul
obștesc al statului. Interpretațiunea legilor cu drept de autoritate se face numai de puterea
legiuitoare. Nici o lege, nici un regulament de administrațiune generală sau comunală nu pot fi
îndatoritoare decât după ce se publică în chipul hotărât prin ele.
Art. 32. Puterea executivă este încredințată regelui, care o exercită prin guvernul său în modul
stabilit prin Constituție.
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Art. 33. Puterea judecătorească se exercită de organele ei. Hotărârile judecătorești se pronunță în
virtutea legii. Ele se execută în numele regelui. (Constituția din 27 februarie 1938 în Bogdan
Murgescu, „Istoria României în texte”)

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Numiți o funcție monarhică menționată în sursa dată. 2 puncte
2. Precizați secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte
3. Menționați legea fundamentală și un principiu politic, la care se referă sursa dată. 6 puncte
4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la puterea judecătorească 6 puncte
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la atribuțiile legislative ale regelui
susținându-l cu două informații selectate din sursă. 10
puncte
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în România interbelică
au existat practici politice democratice. 4
puncte
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă
cauzalitatea)
SUBIECTUL III (30
puncte)

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre constituirea statelor medievale românești,
având în vedere:
- precizarea a două autonomii locale din secolul al XIII-lea și a unei caracteristici a acestora;
- menționarea a două asemănări și a unei deosebiri între procesul de formare al statelor
medievale de la sud și de la est de Carpați ;
- prezentarea unui fapt istoric referitor la implicarea unui stat românesc extracarpatic în relațiile
internaționale din secolul al XIII-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor importanța statelor medievale românești și
susținerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează ți utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidențierea
relației cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
. • Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în
barem. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru răspunsul Secolul al XIX-lea (Se punctează orice mod de redactare a
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: „Instrucție gratuită și egală pentru toți românii”
sau dreptul egal la educație. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin
citat din sursă/menționare sau în enunț).
3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: „neatârnarea administrativă și legislativă în toate
trebile dinlăuntru fără amestec a orice puteri străine”, respectiv „respectarea drepturilor
principatelor și îndeosebi a autonomiei lor”. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului
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corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
(3px2=6p)
4. 3 puncte pentru scrierea literei A
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din
sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect) Exemplu:
Cauză: „Luând în privire că dorința cea mai mare (...) este unirea Principatelor într-un singur
stat” și efect: „Adunarea ad-hoc a Moldovei, pășind pe calea ce i s-a prescris de către Tratatul
de la Paris,(...),declară”
6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două proiecte politice în afara celor la care se referă
sursele A și B (1px2=2p).
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui proiect politic menționat - o scurtă expunere în care
sunt precizate două informații referitoare la proiectul politic (2px2=4p)
7. 4 puncte pentru menționarea oricărei asemănări între două proiecte redactate de români în
secolul al XVIII-lea Exemplu: respectarea autonomiei etc. Se punctează orice mod de redactare a
răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru răspunsul: rege. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect
(prin precizare/menționare sau în enunț).
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XX-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului
corect (prin precizare/menționare sau în enunț).
3. 3 puncte pentru răspunsul: Constituția
3 puncte pentru menționarea oricărui principiu politic Exemplu: separarea puterilor în stat,
suveranitatea poporului etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat
din sursă/menționare sau în enunț).
4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la
puterea judecătorească (3px2=6p) Exemple: „Puterea judecătorească se exercită de organele
ei”. ”Hotărârile judecătorești se pronunță în virtutea legii. Ele se execută în numele regelui”.
etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau
în enunț).
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la
atribuțiile legislative ale regelui câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două
informații care susțin punctul de vedere formulat (3px2=6p)
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmației date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de
exemplu: alegeri libere, pluralismul politic, respectarea drepturilor cetățenești) prin precizarea a
două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea
(deoarece, pentru că etc.) și concluzia (așadar, astfel etc.)

SUBIECTUL al III – lea (30 de
puncte)
Informația istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
câte 2 puncte pentru precizarea oricărei autonomii locale
3 puncte pentru specificarea oricărei caracteristici a unei autonomii locale;
câte 2 puncte pentru menționarea unei asemănări între formarea Moldovei și a Țării Românești;
3 puncte pentru precizarea unei deosebiri între formarea Moldovei și a Țării Românești;
1 punct pentru menționarea unui fapt istoric referitor la implicarea în relațiile internaționale
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4 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt precizate
două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect;

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la faptul istoric;
1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la importanța constituirii statelor
medievale românești
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea
oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) și concluzia (așadar,
astfel etc.) Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: - 2
puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului
istoric adecvat - 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) - 2
puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 1 punct pentru
respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice - 1 punct pentru
respectarea limitei de spaţiu
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Evaluare finală – semestrul I

Limba ṣi literatura română

Autor: VLAD LENUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GH.MUNTEANU”

STRUCTURĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR.18, GALAŢI

1. Citeşte textul:

“Numai la o săptămână ṣi iarna s-a înstăpânit peste lume, până la marginile zării.
- Cojoc gros ca anul acesta n-a mai avut dumneaei de mult, vorbesc între ei bătrânii.
Uliṭele satului sunt acoperite de un covor alb ṣi gros.Casele par mai mici, dormiṭând sub
acoperiṣurile grele.
Gerul s-a mai muiat ṣi copiii satului au ṣi pornit cu săniuṭele pe coastă.Locul e larg, aṣa încât
pot pleca deodată zeci de săniuṭe ce vin ca trăsnetul până la poale.
Mult s-a mai rugat Vasilică ṣi Niculiṭă de părinṭi să-i lase ṣi pe ei cu săniuṭa.
-Dacă păṭiṭi ceva?Acolo sunt ṣi sănii mai mari care vă pot doborî.
Dar până la urmă au primit îngăduinṭă.Se făcură amândoi cai ṣi porniră în fugă către coasta
săniuṣului.Obrajii le ardeau de bucurie ṣi ochii le scânteiau.
-Şezi tu înainte,Vasilică!
-Ba ṣezi tu!
-Să ṣadă cel care ṣtie sania mai bine, zise un băiat de alături”

(,,La săniuṣ”-după Ion Agârbiceanu)
a)Completează enunṭurile cu informaṭii din text:

Titlul textului este _________________________

Autorul se numeṣte_____________________________.

Timpul ṣi spaṭiul în care se desfăṣoară întâmplarea____________________________________

Scrie trei motive pentru care textul este

narativ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) Scrie ideile principale din text:

Ideea principală a fragmentului 1

__________________________________________________________________________________

Ideea principală a fragmentului 2

____________________________________________________________________________________

Ideea principală a fragmentului 3

____________________________________________________________________________________
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2. Povesteṣte în scris fragmentul , după planul simplu de idei alcătuit de tine.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.Analizează cuvintele subliniate în text:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.a)Precizează,în paranteză, înṭelesul fiecărui cuvânt subliniat în enunṭurile de mai jos:

Parfumul de liliac mă farmecă.( )

Ionela îmbracă bluza roṣie.( )

Cârtiṭele rod rădăcinile plantelor.( )

b) Exemplifică în propoziṭii alt înṭeles pentru fiecare cuvânt subliniat mai sus.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.Taie forma scrisă greṣit:
Sau dus cu cel mai bun prieten la film.
S-au ce-l l-a film.

Cel mai bun prieten al meu cântă la nai.
m-ai n-ai

N-am ṣtiut că bunica va veni la mine.
Nam ṣtiut v-a
Zugravul nare pregătită soluṭia de var.

n-are v-ar
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6.Redactează o invitaṭie adresată bunicilor, prin care îi inviṭi la Spectacolul de colinde
organizat de clasa ta, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
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OBIECTELE EVALUĂRII

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

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

4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte pe suport de hârtie sau digital
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen animat / a unei activităţi/
a unei întâmplări imaginate/trăite

OBIECTIVE DE EVALUARE

O1- să completeze propoziṭiile cu informaṭii din text;
O2- să extragă informaṭii esenṭiale din text, formulând ideile principale;
O3 – să povestească în scris, respectând normele de conṭinut, de exprimare, de scriere ṣi aranjare în
pagină;
O4- să analizeze cuvintele, indicând toate categoriile gramaticale studiate;
O5- să opereze cu sensurile diferite ale cuvintelor, integrându-le în propoziṭii;
O6- să identifice forma corectă a cuvintelor;
O7- să redacteze invitaṭia, respectând normele de conṭinut, de exprimare ṣi scriere;

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEM FB B S
Ex1.a) - completeză corect patru

propoziṭii;
- completeză corect trei
propoziṭii;

- completeză corect două
propoziṭii;

Ex 1.b) - formulează corect cele trei
idei principale;

- formulează corect două
idei principale

- formulează corect o
singură idee principală

Ex 2. - povesteṣte textul ,
respectând toate ideile,
respectând normele de
conṭinut, de exprimare, de
scriere ṣi aranjare în pagină;

- povesteṣte textul ,
respectând toate ideile,
respectând normele de
conṭinut ṣi de scriere, dar nu
ṣi pe cele de exprimare ṣi
aranjare în pagină;

- povesteṣte textul, fără a
dezvolta suficient toate
ideile, fără a se preocupa de
exprimare, de forma
scrisului ṣi aranjare în
pagina caietului;

Ex.3. - analizează corect 5- 6
cuvinte, indicând pentru
fiecare, toate categoriile
gramaticale;

- analizează corect 3- 4
cuvinte, indicând pentru
fiecare, toate categoriile
gramaticale;

- analizează incomplet
cuvintele, omiṭând unele
categorii gramaticale;

Ex.4.a) - precizează corect sensul
fiecăruia din cele trei cuvinte
subliniate;

-precizează sensul a două
din cele trei cuvinte
subliniate;

- precizează sensul unui
cuvânt din cele trei cuvinte
subliniate;

Ex.4.b) - alcătuieṣte trei propoziṭii
corecte ,exemplificând alte
sensuri ale cuvintelor date;

- alcătuieṣte două propoziṭii
din cele trei propoziṭii cerute;

- precizează corect sensul
unuia dintre cele trei
cuvinte;

Ex. 5 Identifică forma corectă a 8-
9 ortograme;

Identifică forma corectă a 5-
7 ortograme;

Identifică forma corectă a
3-4 ortograme;
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Ex.6 Redactează conform
cerinṭei , o invitaṭie,
respectând normele de
structurare, scris lizibil,
îngrĳit, fără greṣeli,

Redactează o invitaṭie,
respectând două din normele
de structurare, scris lizibil,
îngrĳit, cu mici greṣeli,

Redactează o invitaṭie,
respectând o singură
normă de structurare, scris
lizibil, cu unele greṣeli de
exprimare;
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Evaluare: Cartea –model de comunicare

Autor: VODĂ ERIKA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT

1. Trasaţi corespondenţe:

„Păpădia” Mihail Sadoveanu

„Fricosul” Emil Gârleanu

„Stigletele” Ion Agârbiceanu

2. Se dau enunţurile:

„Deodată, în lumina puternică a Lunii, iepurașul a văzut ceva înfricoșător. A împietrit de

groază. Chiar lângă el, s-a întins pe pământ o arătare cu două coarne mari. După o clipă de

sperietură, iepurașul s-a liniștit puțin, apoi a luat-o la fugă. În zăpada mare a început să se

rostogolească ca un bulgăre, s-a oprit, s-a sculat și iar s-a rostogolit până jos, străbătând câmpul.”

a) Subliniază comparația din text.

b) Scoate din text :

3 substantive: _________________________________________________________________

3 adjective: ___________________________________________________________________

2 verbe: ______________________________________________________________________

un numeral: __________________________________________________________________

c) Desparte în silabe cuvintele :

înfricoșător - __________________________;

iepurașul - ____________________________;

mari- _______________________________ ;

d) Subliniază cu o linie consoanele: Iepurele fricos a pornit la joacă.

e) Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru :

mare - _____________________;

lumină - ____________________ ;
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întunecat - ____________________;

f) Alcătuieşte propoziţii în care cuvintele coarne, lumina şi lună să aibă alt înţeles decât cel din

enunţurile date.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul expresiilor: „lumina puternică”, „noapte lucie”, „farmecul

naturii”.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. A)Unește cuvinte cu sens asemănător: B) Găsește cuvinte cu sens opus :

se oprește :_____________________

curajos :_______________________

noapte: ________________________

prieten: ________________________

pleacă: ________________________

5. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele : sa , s-a , la şi l-a.

a)_______________________________________________________________________________

b)_______________________________________________________________________________

c)__________________________________________________________________________________

d)__________________________________________________________________________________

poveste strălucitoare

copaci basm

lucie codru

viețuitoare arbori

pădure ființe
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6. Completaţi căsuţele cu semnele de punctuaţie potrivite:

O vulpe vicleană zăreşte pe o viţă nişte struguri mari şi copţi ( )

( ) Ce mai struguri ( ) Cum să ajung la ei ( )

( ) Fă şi tu ca mine ( ) zise o coţofană pusă pe glumă ( )

A dat vulpea târcoale ( ) dar degeaba ( ) Ciorchinii erau prea sus ( )

( ) Sunt acri ( ) zise vulpea şi plecă flămândă ( )

7. Pune în corespondenţă părţile compunerii cu conţinutul fiecăreia dintre ele:

8. Povestiți în scris un fragment studiat.

� Relatează pe larg conţinutul întâmplării sau descrierea unui peisaj
� Constă într-o concluzie, exprimarea unor sentimente şi poate fi chiar

un proverb sau un fragment de poezie
� Prezintă locul, momentul desfăşurării acţiunii şi personajele

� Introducerea

� Cuprinsul

� Încheierea
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Probă de evaluare: Cartea –model de comunicare

1. Obiective

O1 – să realizeze corespondențe titlu - autor;

O2 – să rezolve exerciții de vocabular: sinonime, antonime, omonime, despărțirea cuvintelor în

silabe, vocale si consoane

O3 - să alcătuiască enunțuri cu expresii date/cu cuvinte omonime

O4 – să extragă dintr-un text dat părți de vorbire;

O5 – să alcătuiască enunțuri cu ortograme date si omofonele acestora: sa, la;

O6 - să completeze într-un text semnele de punctuație;

O7 - să identifice părțile unei compuneri;

O8 – să se exprime în scris povestind un fragment studiat;

2. Descriptori de performanta

FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I.1. Realizează 3 corespondențe

corecte

Realizează 2 corespondențe

corecte

Realizează o corespondență

corectă

I 2.a. Subliniază comparația din

text
- -

I 2.b. Selectează 9 părți de

vorbire
Selectează 6 părți de vorbire Selectează 3 părți de vorbire

I 2.c. Desparte corect în silabe 3

cuvinte

Desparte corect în silabe 2

cuvinte

Desparte corect în silabe un

cuvânt

I 2.d. Subliniază 14 consoane Subliniază 12 consoane Subliniază 9 consoane

I 2.e. Identifică 3 antonime Identifică 2 antonime Identifică un antonim

I.2.f. Alcătuiește corect 3

enunțuri
Alcătuiește corect 2 enunțuri Alcătuiește corect un enunț

I.3. Alcătuiește corect 3 enunțuri Alcătuiește corect 2 enunțuri Alcătuiește corect un enunț

I.4. Rezolvă corect 10 situații Rezolvă corect 8 situații Rezolvă corect 6 situații
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I.5. Alcătuiește corect 4 enunțuri Alcătuiește corect 3 enunțuri Alcătuiește corect 2 enunțuri

I.6. Completează corect 12-13

semne de punctuație

Completează corect 9 semne

de punctuație

Completează corect 6 semne

de punctuație

I.7. Realizează corect 3

corespondențe

Realizează 2 corespondențe

corecte

Realizează o corespondență

corectă

I.8. Povestește în scris coerent,

respectând ordinea

evenimentelor, cu 1-2 greșeli de

scriere

Povestește în scris coerent,

respectând parțial ordinea

evenimentelor, cu 3-4 greșeli

de scriere

Povestește în scris fără a

respecta ordinea

evenimentelor, în puține

enunțuri, cu greșeli de scriere

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL

FINAL

Rezolvă integral și corect 11-13 itemi. FOARTE BINE

Rezolvă integral și corect 8 itemi; incorect /parţial restul

itemilor
BINE

Rezolvă integral și corect 4 itemi; incorect /parţial restul

itemilor
SUFICIENT

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.

crt Numele şi

prenumele

I1 I2a I2b I2c I2d I2e I2f I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S1

0

11
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12

13

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr.elevi

Calificativ
I1 I2a I2b I2c I2d I2e I2f I3 I4 I5 I6 I7 I8

Cfinal

FB

B

S

I

GREŞELI FRECVENTE:

- în rezolvarea itemului 2f – alcătuirea de enunțuri cu cuvinte care au alt sens decât cel dat- nu au găsit

alt sens pentru cuvintele: lumina si coarne;

- itemul 3- nu alcătuiesc enunțuri ample, cu sens explicit atunci când au de alcătuit enunturi cu expresii

date;

- itemul 5 – nu toți elevii au înțeles situațiile când scriem sa/s-a, la/l-a

- itemul 8 – povestirea în scris ridică trei probleme:

* exprimarea corectă în scris (ortografic, punctuația)

* exprimarea coerentă a ideilor

* respectarea ordinii în care s-au petrecut evenimentele

MĂSURI AMELIORATIVE:

- exersarea povestirii orale pentru controlul si fluidizarea exprimării;

- exerciții orale și în scris de formulare de răspunsuri la întrebări;

- exerciții de dictare pentru verificarea învățării ortogramelor

FB –
B –
S –
I –
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Cântecul ca metodă de evaluare

Autor: Zolancovschi Gabriela Sabina

Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir’’ Iași

Pentru mine, ca profesor, evaluarea este la fel de importantă ca și predarea, deoarece mă
ajută să îmi dau seama dacă elevii au înțeles corect informația predată de mine,dacă au asimilat-o
și în ce măsură o pot utiliza in noi situații de comunicare.

În contextul pandemic actual se impune găsirea unor metode noi de evaluare sau
regândirea acestora, astfel încât elevii să fie mai interesați de procesul de evaluare, implicit de
achiziția de cunoștințe noi și de posibilitatea de a folosi aceste achizitii noi. De asemenea,
acordând mai multă atenție modului în care cadrul didactic își alege metodele sau tehnicile de
evaluare, se poate pune accent și pe stimularea și dezvoltarea creativității elevilor. În cadrul
orelor mele de limba germană am încercat să utilizez cântecul în procesul de evaluare.
Argumentele care vin în sprĳinul acestui demers sunt: muzica poate să facă nu doar ora, dar și
evaluarea mai plăcută, mai relaxată, mai emoțională. De asemenea muzica face atmosfera in
clasă mai destinsă, mai degajată, ceea ce poate determina o creștere a motivației elevilor. Și nu
în ultimul rând, muzica poate declanșa o exprimare mai facilă a emoțiilor, a fanteziei si a
spontaneității elevilor.

La sfărșitul unei unități, a unui modul sau a unei lecții care a abordat o problemă de gramatică
importantă, folosesc testul ca metodă de evaluare scrisă, cu itemi cât mai diversificați, pornind de
la un cântec. Un exemplu concret îl constituie clasa a 7 a, unde după predarea perfectului compus,
a urmat consolidarea cunoștințelor și apoi evaluarea sub formă de test. Desigur am ales un cântec
ale cărui versuri pot fi cu uşurinţă înţelese de către elevi. Înainte de audiția cântecului, am scris
titlul acestuia pe tablă, iar elevii au lansat ipoteze privind tema cântecului. Am utilizat apoi o
imagine sugestivă, iar elevii au descris in propoziții scurte sau cuvinte cheie ceea ce au văzut în
imagine, lansând idei cu privire la acțiunea cântecului. Am încercuit pe tablă varianta corectă,
astfel încât, să fiu sigură că elevii au înțeles tema cântecului. În acest moment ei sunt curioși să
afle amănunte și să asculte cântecul. Aceste activităţi de pregătire şi introducere în tematică sunt
necesare pentru ca atenția elevilor să se concentreze asupra materialului pe care îl vor asculta și
ulterior pentru obţinerea unor rezultate bune în cadrul evaluării. În acest moment are loc prima
audiție, timp în care elevii notează cuvinte necunoscute, ce sunt ulterior explicate. Are loc a doua
audiție a cântecului și dacă mai sunt neclarități, sunt și acestea clarificate. Elevii primesc apoi
testul scris și explicațiile necesare rezolvării lui. De fiecare dată când concep un test, încerc ca
itemii să fie diversificați și durata testului să nu depășească 40 de minute. Acest test a avut ca
scop principal verificarea însușirii perfectului compus, iar ca scop secundar abilitatea de
înțelegere a unui text audiat. În cadrul testului am utilizat itemi obiectivi cu alegere multiplă-
exercițiul 1, itemi semisubiectivi de completare- exercițiul 2 si itemi subiectivi- exercițiul 3. În
orele care urmează se poate aprofunda lucrul cu cântecul- individual sau pe grupe-, propunând
elevilor diverse activități: jocuri, rebusuri prin care se exersează și se utilizează nu numai
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elementul de gramatică predat și evaluat, dar și elemente de vocabular, joc de karaoke-
perfecţionează pronunţia elevilor și le dezvoltă abilităţile de citire şi înţelegere, activități
practice: realizarea unui afiș, a unui desen, a unei reclame, activități care stimuleaza și
încurajează creativitatea elevilor.

Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală și cu cele de
evaluare practică pot asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. Astfel,
analiza rezultatelor testului și a activităților ulterioare, m-a făcut să depistez eventualele greșeli
în utilizarea perfectului compus, dar și probleme de scriere, de vocabular și de pronunție. De
asemenea, evaluarea a fost mai relaxată, activitățile ulterioare au fost distractive, elevii au fost
mai interesați și rezultatele evaluării au fost mai bune. Problematica modalităţilor de evaluare
rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi diversificată.
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Klassenarbeit

Wo warst du?

I. Wähle die richtige Variante!

Wo warst du, wo bist du ..........................? (gewessen b. gewesen c. gewest)

Ich war im Park und habe dort ..................... (gelest b. gelesen c. geliest)

Dann hat es zu regnen . (a. angefangt b. angefangen c. anfangt)

also bin ich ins Kino ................................. . (a. gegangen b. gegehen c. gegangt)

Ich habe einen tollen Film (a. geseht b. gesehen c. gesahen)

Und ich konnte fast alles verstehen.

habe dagesessen und mich (a. totlacht b. totgelacht c. totgelachen)

der Film hat mir wirklich Spaß (a. gemachen b. gemochen c. gemacht)

Und dann bin ich zum Kaufhof (a. gelaufen b. gelauft c. geläuft)

denn ich wollte gern für Sie etwas kaufen.

Ich habe lange und nach zwei Stunden (a. gesucht b. gesucht c. gesacht)

habe ich dann endlich etwas Nettes ............... .( a. gefinden b. gefundet c. gefunden)

II. Kreuzworträtsel
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1. Ort, wo man Filme sieht
2. Grünfläche in der Stadt
3. Vorsilbe beim Perfekt
4. sechzig Minuten
5. Präsent
6. schnell gehen, rennen
7. ,,Wer sucht, der ”

III. Was hast du am Wochenende gemacht?

a. Am Morgen
b. Am Mittag
c. Am Nachmittag
d. Danach
e. Am Abend

Bibliografie:
Kind, U/Broschek, E, Deutschvergnügen. Deutsch lernen mit Rap und Liedern, Langenscheidt,
2013
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FACTORI PERTURBATORI ŞI ERORI ÎN ACTIVITATEA

ŞCOLARĂ. MODALITĂŢI DE CORECTARE

Autor: Albei Felicia Adriana

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Focșani, Jud. Vrancea

Aprecierea şcolară, ca atribuire a unei judecăţi de valoare, se face fie prin apelul la
anumite expresii verbale, fie prin folosirea unor simboluri numite note. Practica docimologică
scoate în evidenţă numeroase disfuncţiuni şi dificultăţi în evaluarea corectă şi obiectivă a
rezultatelor şcolare. Obiectivitatea aprecierii retultatelor păstrează un caracter relativ chiar şi
în cazul probelor standardizate, obiective. Variaţiile în apreciere au un caracter interpersonal,
dar şi intraindividual, atunci când aceeaşi persoană apreciază un fenomen în mod diferit în
momente diferite, în funcţie de circumstanţele în care se realizează evaluarea.

În încercarea de a găsi şi de a explica cauzele care provoacă fluctuaţii în evaluare, s-
au conturat două direcţii:

� prima orientare susţinută de cercetările întreprinse de H. Pieron şi
colaboratorii săi, care porneşte de la ideea că variabilitatea aprecierilor este
rezultatul exclusiv al hazardului;

� a doua orientare porneşte de la faptul că divergenţele dintre evaluatori nu sunt
întâmplătoare, ci constituie efecte ale unor situaţii care urmează să fie
identificate în vederea adoptării unor măsuri de prevenire şi/sau diminuare a
efectelor lor.

Din dorinţa de a găsi şi explica cauzele şi condiţiile care să permită o evaluare cât mai
obiectivă a rezultatelor şcolare, de a preveni şi corecta actul evaluativ, s-au conturat mai
multe grupe de factori:

� personalitatea evaluatorului;
� expectanţele evaluatorului;
� diverse circumstanţe;
� specificul disciplinelor de învăţământ;
� natura probelor;
� tipurile de rezultate evaluate;
� particularităţile psihice ale subiecţilor;

� Personalitatea şi atitudinile evaluatorului. În orice act de evaluare
personalitatea

educatorului este implicată în triplă ipostază: ca realizator al programului de instruire, prin
acţiunea sa ca examinator şi prin trăsăturile sale de personalitate.

Educatorul, ca realizator al programului de instruire, îşi pune amprenta asupra
tuturor operaţiilor evaluării. Astfel, infuenţa personalităţii educatorului se observă în
elaborarea instrumentelor de evaluare, în modalitatea de a integra actele evaluative în
procesul de instruire, în modul de desfăşurare a examinării, fiind direct dependentă de
formarea sa profesională, de competenţa şi capacitatea de a discerne esenţialul şi nu în
ultimul rând de a înţelege subiecţii examinaţi.

Prin evaluarea performanţelor elevilor se conturează, indirect, şi o evaluare a calităţii
predării, a măiestriei fiecărui cadru didactic. De aceea eşecurile elevilor se datorează nu
numai activităţii de învăţare deficitară a acestora, ci şi actului de predare a educatorului. Din
sentimentul de vină al acestuia din urmă răzbate, uneori, subiectivismul său în aprecierea
performanţelor elevilor.
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Acţiunea educatorului ca examinator se poate constitui ca sursă de divergenţă în
notare, pornind de la concepţia profesorului despre rolul evaluării în procesul didactic, care
poate fi eronată de la minimalizarea acestui proces până la utilizarea lui în mod exagerat sau
folosirea drept mĳloc de întărire a autorităţii profesorului.

Stilurile defectuoase promovate de evaluatori sunt:
� notarea strategică – ce se manifestă în tendinţa de a subaprecia performanţele

elevilor în prima parte a anului şcolar, datorită prejudecăţii potrivit căreia
acordarea unei note mari nu întreţine interesul elevilor pentru studiu şi nici
capacitatea de mobilizare şi de efort, ci generează automulţumire şi slăbeşte
dorinţa de autodepăşire. Această sancţionare a rezultatelor elevilor este
caracteristică acelor cadre didactice pentru care calificativele sau notele
maxime „nu sunt pentru elevi”, decât în cazuri excepţionale.

� notarea sancţiune – manifestată în aprecierea rezultatelor prin calificative sau
note foarte mici ca urmare a sancţionării elevilor pentru atitudini, fapte, situaţii
care nu au legătură cu nivelul lor de pregătire (şoptitul, absenţa de la activităţi,
neîndeplinirea unor teme pentru acasă).

� notarea speculativă – concretizată prin sancţionarea unor lacune sau erori în
ansamblul cunoştinţelor elevilor, chiar dacă acestea nu fac parte din
elementele esenţiale ale conţinutului sau când reprezintă o situaţie izolată. Ca
măsură de corectare a acestor lacune se poate relua învăţarea conţinutului
respectiv.

� notarea etichetă – potrivit căreia cadrul didactic îşi formează o părere
favorabilă sau defavorabilă despre un elev şi tinde să supraaprecieze sau să
subaprecieze rezultatele acestuia, menţinându-l la scara valorică la care s-a
aflat într-o anumită perioadă, ignorând evoluţia sa ulterioară, fapt ce se va
manifesta constant. Acest lucru generează deformarea imaginii de sine,
afectează motivaţia elevilor în realizarea unei activităţi, precum şi dezvoltarea
capacităţilor autoevaluative.

Trăsăturile de personalitate ale educatorului se concretizează în modul în care
profesorul realizează evaluarea influenţat fiind de propriile trăsături de personalitate care
generează o „ecuaţie personală a examinatorului” ce are efect de „eroare individuală
constantă”.

Dintre trăsăturile şi însuşirile educatorului implicate în actul evaluării pot apărea
următoarele: severitate/indulgenţă; constant/fluctuant; conformist/original/creativ; calm,
echilibrat/nervos, irascibil; stare de bună dispoziţie/plictiseală etc.

� Expectanţele evaluatorului. Acestea influenţează adesea negativ actul evaluării
datorită părerilor pe care cadrul didactic şi le-a format despre potenţialul de învăţare al unor
elevi sau datorită unor circumstanţe detaşate de persoana sa. Astfel se pot enumera o serie de
efecte perturbatoare ale aprecierii rezultatelor elevilor:

� efectul „halo” – constă în impresia bună pe care educatorul şi-a format-o
despre unii elevi în ceea ce priveşte potenţialul lor de învăţare, nivelul
motivaţiei lor şcolare şi al rezultatelor obţinute. Aprecierea se poate face
prin extinderea unor calităţi secvenţiale la întreaga conduită didactică a
elevului. Aprecierea unui elev la o anumită materie se poate realiza potrivit
situaţiei obţinute la alte discipline. Efectul are ca bază psihologică faptul
că impresia parţială iradiază şi se extinde asupra întregii personalităţi a
elevului. Cei mai expuşi acestui efect pot fi elevii de frunte sau cei slabi.
Profesorii, în virtutea unor judecăţi anticipative, nu mai observă
eventualele lipsuri ale elevilor buni, după cum nu sunt „dispuşi” să
constate unele progrese ale celor slabi.

� efectul „Pygmalion” sau de anticipaţie – presupune tot un raport între
aşteptări şi performanţe, dar cu caracter invers celui „halo”, în sensul că
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expectaţiile sunt nefavorabile şi se subapreciază performanţele elevilor faţă
de care se manifestă.

� Diverse circumstanţe. Imprecizia în apreciere şi notare se explică nu numai prin
variabile de personalitate, ci şi de situaţie, adică îşi au sursa în interacţiunea dintre
evaluator şi situaţia în care se realizează actul evaluativ. Astfel mai apar o serie de
efecte perturbatoare frecvente:

� efectul de rol – se referă la influenţa exercitată asupra cadrului didactic de
diferite circumstanţe pe care acesta le percepe. Comportamentul de rol nu
este spontan, ci preponderent deliberat, ca urmare a unor situaţii repetate
constituite în „experienţă” sau „stil personal”.

� efectul de contrast – constă în sublinierea a ceea ce îi deosebeşte pe
subiecţi. Este determinat de faptul că actul evaluativ se derulează în timp,
este secvenţial; elevii sunt examinaţi oral într-o anumită ordine şi tot aşa
sunt corectate şi probele scrise. Într-un grup de elevi, unii dau răspunsuri
bune sau slabe, iar cei din urmă sunt apreciaţi mai sever cu cât diferenţa
dintre ei şi colegii lor „buni” este mai mare, prezentând un contrast.

� efectul de ordine – apare atât în cazul examinărilor orale, cât şi la
corectarea lucrărilor scrise. Rezultatele sunt apreciate în raport cu cele
anterioare în caz de progres sau regres.

� efectul de ancorare sau de contaminare – este o variantă a celui de mai
înainte şi evocă situaţia în care un răspuns bun perturbă corespondenţa
dintre notele acordate până atunci şi cele care urmează, acestea fiind
raportate la acel răspuns astfel: după un răspuns bun, celelalte vor fi
apreciate mai sever până ce impresia produsă de răspunsul bun se
estompează, iar după un răspuns slab, celelalte sunt supraevaluate, de
asemenea până la estomparea impresiei produse anterior.

� eroarea logică sau eroarea constantă – se produce în situaţiile în care se
apreciază şi alte variabile decât cele considerate oportune; de exemplu, în
aprecierea probelor scrise la alte discipline decât cele lingvistice,
evaluatorul ţine seama de criterii exterioare lucrării cum ar fi volumul
răspunsurilor, corectitudinea exprimării, respectarea regulilor de ortografie
şi de punctuaţie, lizibilitatea etc.

� statutul şcolar al elevilor poate duce la supraaprecierea sau
subaprecierea performanţelor elevilor. Această tendinţă poate apărea în
cazul unui elev transferat de la o clasă/şcoală bună la una slabă(tendinţa va
fi de supraapreciere) sau invers, de la o clasă/şcoală slabă la una bună
(tendinţa va fi de subapreciere)

� Specificul disciplinelor de învăţământ. Imprecizia aprecierilor se manifestă
diferit şi de la un obiect de învăţământ la altul. Acest fenomen este mai accentuat
la disciplinele socio-umane decât la cele de creaţie artistică.

� Natura probelor. Evaluările prin examinări orale sunt mai puţin exacte în
comparaţie cu cele scrise. Explicaţia se regăseşte în faptul că în cazul probelor
scrise răspunsul se conservă şi lucrarea poate fi revăzută.

� Tipurile de rezultate evaluate. Amplitudinea erorilor se manifestă şi în funcţie
de ceea ce se evaluează: cunoştinţe, capacităţi, trăsături de personalitate. Este mai
accentuată prezenţa erorilor în evaluarea capacităţilor, comparativ cu evaluarea
cunoştinţelor acumulate.

� Particularităţile psihice ale subiecţilor examinaţi. Trăsăturile psihice şi de
personalitate diferite au incidenţă diferită asupra modului în care se evaluează.
Astfel, elevii spontani în oferirea răspunsurilor sunt mai avantajaţi decât cei mai
lenţi.

� Erori în aprecierea conduitei. Cele mai frecvente sunt:
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� eroarea prin asemănare – tradusă prin indulgenţa manifestată faţă de
aspecte negative în care educatorii se regăsesc pe ei înşişi.

� eroarea prin contrast – constă în aprecierea mai severă, sub raportul unor
trăsături pe care le posedă evaluatorul, dar care sunt deficitare celorlalţi.

� efectul blând – se referă la faptul că evaluatorul tratează cu mai multă
blândeţe elevii cunoscuţi faţă de cei mai puţin cunoscuţi.

� eroarea de generozitate – se regăseşte în indulgenţa evaluatorului în notare
pentru a-şi menţine prestigiul.

� eroarea logică – poate fi provocată de imprecizia, ambiguitatea termenilor
care definesc diverse stări afective.

P. Noizet şi G. Cavernei sugerează ca modalitate de reducere a erorilor în notare,
adoptarea înainte de evaluarea propriu-zisă a unei scale de notare adecvate şi conceperea unui
barem de notare.

Reducerea erorilor în evaluare revine, în mod firesc, institutorului/profesorului.
Printre modalităţile de reducere a erorilor în notare, după evaluarea propriu-zisă, pot fi

menţionate multicorectarea, reducţia scalei de notare şi „ajustarea” notelor. Multicorectarea
constă în verificarea şi aprecierea independentă a lucrărilor de către doi corectori. Nota
lucrării este media celor două note. Ajustarea notelor este un procedeu aplicabil în situaţii în
care un pachet de lucrări este corectat şi notat independent de doi sau mai mulţi corectori.
Dacă se constată diferenţe mari între mediile notelor acordate, se recurge la ajustarea notelor,
unul majorând altul micşorând, în aşa fel încât să se ajungă la o diferenţă tolerabilă din punct
de vedere statistic.

Alături de acestea se mai adaugă şi următoarele modalităţi de diminuare şi înlăturare a
erorilor în evaluare:

� stabilirea clară a obiectivelor evaluării;
� creşterea ponderii evaluării formative;
� corelarea evaluării formative cu cea sumativă;
� asigurarea anonimatului probelor scrise;
� utilizarea probelor standardizate şi a testelor docimologice;
� stabilirea standardelor curriculare de performanţă;
� prelucrarea statistico-matematică a rezultatelor, reprezentarea grafică şi

interpretarea lor adecvată, decelarea cauzelor;
� dezvoltarea la elevi a capacităţilor de evaluare, prezentarea criteriilor şi a

grilelor de corectare;
� aplicarea unor evaluări externe;
� evaluarea continuă pentru diminuarea hazardului.

Deşi greu de realizat, obiectivitatea aprecierii rezultatelor elevilor se impune cu
necesitate, deoarece ea se corelează cu efectele pozitive ale actului de evaluare asupra
predării şi, mai ales, asupra învăţării.
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Evaluare sumativă – „Farmecul iernii”

Matematică și explorarea mediului

Autor: Croitoru Iulia-Maria

Școala Gimnazială Nr. 2 Barcea

1. Scrie operațiile de adunare repetată și de înmulțire sugerate de imaginile de mai jos:

2. Calculează următoarele înmulțiri și trasează săgeți între plantele și animalele prezentate în imagini și
mediul de viață corespunzător, conform descrierii.

5 x 8 2 x 6 4 x 7 4 x 4 3 x 9 3 x 5

Balta

Acvariul
produse < 20

produse > 20 Acvariul - înmulțiriBalta - înmulțiri
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3. Completează pe fular produsele tablei înmulțirii cu 4 care lipsesc.

16 40
28

4. Unește cu ajutorul săgeților operația exprimată pe norișor cu rezultatul corespunzător de pe fulgul de nea:

Dublul lui 9 5 x 2

4 înmulțit cu 3 Triplul lui 6

2 + 2 + 2 + 2 + 2 3 ori 4

5. La produsul numerelor 4 și 6, adaugă dublul lui 5.

6. În prima zi pe o baltă sunt 5 rațe și 6 gâște, iar a doua zi sunt de 4 ori mai multe rațe și de 3 ori mai multe gâște.

a) Câte rațe sunt pe baltă a doua zi?

b) Câte gâște sunt a doua zi pe baltă?

c) Câte păsări sunt în total pe baltă a doua zi?

18

10

12
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COMPETENȚE SPECIFICE

1.5. Efectuarea de înmultiri si împărtiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate.
1.6. Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferentă, rest,

descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărtit, împărtitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea si/sau
compunerea de probleme.

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-
100, cu sprĳin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
Obiective:
-să scrie operațiile de adunare repetată și de înmulțire sugerate de imaginile date;
-să calculeze înmulțirile date și să asocieze plantele și animalele date cu mediul de viață corespunzător în funcție de
produs;
-să completeze tabla înmulțirii cu 4;
-să asocieze operațiile date cu răspunsul corect;
-să rezolve exercițiul dat;
-să rezolve problema dată.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEMUL CALIFICATIVE

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT

1. Scrie corect cele 4
operații (2 de adunare
repetată și 2 de
înmulțire).

Scrie corect 3 operații
din 4.

Scrie corect 2 operații
din 4.

Scrie corect o
operație din 4.

2. Calculează corect 6
operații de înmulțire și
asociază corect 6
plante și animale cu
mediul lor de viață în
funcție de produs.

Calculează corect 5-4
operații de înmulțire și
asociază corect 5-4
plante și animale cu
mediul lor de viață în
funcție de produs.

Calculează corect 3-2
operații de înmulțire și
asociază corect 3-2
plante și animale cu
mediul lor de viață în
funcție de produs.

Calculează corect o
operație de înmulțire
și asociază corect o
plante sau un animal
cu mediul lor de
viață în funcție de
produs.

3. Completează cu 4
produse corecte tabla
înmulțirii cu 4.

Completează cu 3
produse corecte tabla
înmulțirii cu 4.

Completează cu 2
produse corecte tabla
înmulțirii cu 4.

Completează cu un
produs corect tabla
înmulțirii cu 4.

4. Asociază corect 6
operații cu răspunsul
lor.

Asociază corect 5-4
operații cu răspunsul
lor.

Asociază corect 3-2
operații cu răspunsul lor.

Asociază corect o
operație cu răspunsul
ei.

5. Rezolvă corect
exercițiul dat.

Indică operațiile
corect, cu erori de
calcul.

Indică 2-1 operații
corect, cu erori de calcul.

Nu rezolvă
exercițiul.

6. Găseste solutia corectă
a problemei.

Indică operatiile
corect,cu erori de
calcul.

Indică 2-1 operatii
corect, cu erori de calcul.

Nu rezolvă
problema.

BAREM DE APRECIERE

Itemi Calificativul final
Rezolvă integral si corect 6 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 5-4 itemi; partial 1-2 itemi/ incorect 1 item BINE
Rezolvă integral si corect 3-2 itemi; partial 1-3 itemi/ incorect 2-3 itemi. SUFICIENT
Rezolvă integral si corect 1 item; incorect 6 itemi. INSUFICIENT
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METODE TRADIŢIONALE ŞI METODEMODERNE

(ALTERNATIVE) DE EVALUARE LA LIMBA ŞI

LITERATURAROMÂNĂ

Autor: Dumea-Anton Cristina

Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamț

Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de finalităţi ale evaluării presupun
conceperea şi aplicarea unor strategii diferite. Metodele şi instrumentele utilizate în evaluarea
performanţelor şcolare sunt astfel de mai multe feluri, în continuă resemnificare şi extensie, fiind
posibil ca în viitor să se restructureze sau să se completeze.

În orice analiză a metodelor de evaluare, se impune menţiunea că fiecare categorie a acestora
prezintă atât avantaje, cât şi limite. Astfel, niciuna dintre ele nu trebuie utilizată exclusiv,
deoarece aprecierea rezultatelor obţinute de elevi ar putea fi afectată. Totdeauna trebuie să se ţină
seama de faptul că acestea sunt complementare şi că nu se poate afirma că unele sunt „depăşite”
sau că altele ar putea reprezenta unicul reper metodologic. În acelaşi timp, ele trebuie utilizate în
strânsă legătură cu finalităţile urmărite şi în acord cu natura achiziţiilor ce se doreşte a fi
surprinse (competenţe şi cunoştinţe), astfel încât să ofere cadrului didactic şi elevilor informaţii
relevante cu privire la nivelul de pregătire şi la calitatea procesului de învăţământ.

Metode de evaluare tradiţionale: chestionarea orală și probele scrise
Chestionarea orală este un instrument tradiţional de evaluare, ce constă în realizarea unei

conversaţii individuale, frontale sau combinate, care urmăreşte evidenţierea volumului şi a
calităţii cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de elevi într-o perioadă. Această
metodă este cel mai frecvent utilizată în clasa de elevi şi se concretizează în examinări ale
elevilor din lecţia de zi şi, eventual, din lecţiile anterioare pe care elevii le-au parcurs şi ale căror
conţinuturi pot avea corelaţii cu ale lecţiei curente.

Faţă de alte metode sau instrumente evaluative, verificarea orală are numeroase avantaje:
� Permite o verificare directă a cunoştinţelor, pe fondul unei comunicări totale, o

cuantificare şi o notare imediată a răspunsurilor, eventual motivată elevilor.
� Evaluatorul poate să verifice volumul de cunoştinţe asimilate de către elev şi să depisteze

unele lacune care trebuie completate prin diverse activităţi. În acelaşi timp, poate
surprinde profunzimea cunoştinţelor însuşite de către elevi, capacitatea de argumentare,
de a construi o serie de raţionamente şi de a le susţine în mod convingător.

� Stimulează dezvoltarea exprimării orale fluente a elevilor şi îi poate încuraja în depăşirea
eventualelor blocaje ce pot apărea, prin formularea unor întrebări suplimentare.

În opinia lui C. Cucoş, avantajul evident al acestei metode constă în aceea că evaluarea
devine şi o activitate de învăţare, de corectare, de sistematizare, de aplicare a cunoaşterii elevilor
care nu rămân simple „obiecte” constatative, de la care se emit judecăţi, ci devin fiinţe care se
reconvertesc valoric în prezenţa profesorului. Din această perspectivă, evaluarea orală
recuperează naturaleţea şi normalitatea unei relaţii specific umane.

Dincolo de avantajele incontestabile pe care le deţin, probele orale au şi o serie de limite care
trebuie cunoscute pentru a putea fi diminuate consecinţele negative care pot influenţa activitatea
de evaluare. Dintre aceste dezavantaje, se pot menţiona următoarele:
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� Se examinează mai puţini elevi pe unitatea de timp şi o cantitate mică din materia pe care
elevii trebuie să o asimileze. Astfel, materia se verifică prin sondaj, existând posibilitatea
ca unii elevi să aibă lacune în cunoştinţe, care vor fi eliminate cu greutate în etapele
următoare.

� Ceilalţi elevi, neantrenaţi în evaluare, riscă să asiste pasiv la oră, să se plictisească.
� Unii elevi introvertiţi sau cei cu un echilibru emoţional precar pot întâmpina dificultăţi, se

pot bloca în faţa examinatorului şi astfel nu pot demonstra ce achiziţii au dobândit în
cadrul procesului instructiv. În aceste cazuri, evaluatorul poate să-i încurajeze, să creeze
un climat de destindere, să-i motiveze în elaborarea răspunsurilor, să-i ajute să
depăşească unele momente delicate.

� În cadrul evaluării orale e greu să se păstreze acelaşi nivel de exigenţă pe durata întregii
examinări. La aceasta, se adaugă subiectivitatea profesorului care nu poate să-şi
controleze prea bine reacţiile la răspunsurile nedorite, simpatia sau antipatia faţă de unii
elevi.

Pentru diminuarea dezavantajelor examinării orale şi pentru conferirea unei rigori mai mari,
Ioan Jinga propune o fişă de evaluare orală care să conţină câteva repere care orientează
demersul evaluativ: conţinutul răspunsului; organizarea conţinutului; prezentarea conţinutului.

Emanuela Ilie identifică două forme de chestionare orală: curentă, utilizată în cadrul lecţiilor,
la reactualizarea cunoştinţelor anterioare, când se realizează învăţarea propriu-zisă sau evaluarea
formativă; finală, utilizată în ore speciale, destinate recapitulării, la sfârşit de unitate de învăţare,
de semestru sau de an şcolar, la examenul de bacalaureat (proba orală)1.

Metode de evaluare moderne (complementare/alternative): referatul, investigaţia,
proiectul, portofoliul, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor,
autoevaluarea, Tehnica 3-2-1, R.A.I. jurnalul reflexiv, hărțile conceptuale.

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor- Această metodă
ilustrează un punct de convergenţă între două categorii metodologice distincte (metodele de
cercetare şi metodele de evaluare), ce servesc şi studiului fenomenelor educative şi evaluării
şcolare. Constă în perceperea planificată şi sistematică a manifestărilor comportamentale,
individuale şi colective ale elevilor în condiţii specifice, în timpul desfăşurării lecţiei sau în alte
activităţi în care sunt implicaţi elevii. Profesorul nu produce şi nu schimbă artificial
comportamentele pe care le observă, culegând astfel informaţii relevante asupra performanţelor
elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi relaţionare, a competenţelor şi abilităţilor de
care dispun aceştia. El trebuie să sistematizeze conduitele ce vor fi supuse observaţiei, să
stabilească indicatorii observabili, semnificativi şi pertinenţi, ce vor fi urmăriţi.

În lucrarea Teoria şi metodologia evaluării, C. Cucoş consideră observaţia o probă complexă,
care se bazează pe următoarele instrumente de evaluare:

a. Fişa de evaluare – completată de către profesor, care înregistrează date despre elev,
particularităţi ale proceselor intelectuale, aptitudini, interese, atitudini, evoluţia acestora.
În afară de simpla lor consemnare, aceste date sunt interpretate, configurându-se astfel
profilul personal al elevului. Pe lângă dezavantajul că metoda necesită mai mult timp,
există şi riscul consemnării datelor în mod subiectiv.

b. Scara de clasificare – indică profesorului frecvenţa cu care apare un anumit
comportament. Elevului îi sunt prezentate mai multe enunţuri în raport cu care acesta
trebuie să-şi manifeste acordul sau dezacordul, discriminând între cinci trepte (ex:
puternic dezacord, dezacord, indecis (neutru), de acord, puternic de acord/niciodată, rar,
ocazional, frecvent, întotdeauna). Important e ca enunţurile să fie clare, să cuprindă
cuvinte familiare elevului, să fie în conformitate cu gradul de înţelegere specific vârstei şi
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nivelului de cunoştinţe, să urmărească obţinerea unor informaţii clare de la subiecţi. Se
pot adresa elevilor următoarele enunţuri:
� Particip cu plăcere la activităţile ce presupun lucrul în echipă.
� Îmi asum imediat responsabilităţile în cadrul grupului din care fac parte.
� Îmi place să negociez în grup.

c. Lista de control/verificare – indică profesorului dacă un anumit comportament este
prezent sau absent. Un posibil model în care se completează cu X în dreptul răspunsului
adecvat ar putea fi cel de mai jos:

Atitudinea faţă de sarcina de lucru a elevului DA NU
A urmat instrucţiunile
A cerut ajutor atunci când a avut nevoie
A lucrat în cooperare
A încercat activităţi noi
A dus activitatea până la capăt

Prin această metodă se pot observa la elevi abilităţi intelectuale (exprimarea orală,
capacitatea de a gândi şi de a scrie, capacitatea de deducţie, operaţiile gândirii), dar şi abilităţi
sociale (capacitatea de a colabora cu ceilalţi, cultivarea unor relaţii pozitive în grup, participarea
la negocierea şi adoptarea soluţiilor, interesul pentru a menţine un climat stimulativ şi plăcut,
capacitatea de a lua decizii, toleranţa şi acceptarea punctelor de vedere diferite de cel personal,
capacitatea de a asculta cu atenţie, rezolvarea fără violenţă a conflictelor, asumarea
responsabilităţilor)

Metoda permite profesorului să urmărească evoluţia fiecărui elev, să adecveze rolurile pe
care i le atribuie în grup, să aprecieze nivelul la care se află la un moment dat elevul şi
schimbările care s-au produs. Astfel se evaluează atât procesul, cât şi produsul.

Cu toate că observaţia nu este transpusă direct în note, ea poate fi urmată de aprecieri verbale
adresate elevilor, cu rol de încurajare, de recomandare sau de avertisment, constituind astfel o
circumstanţă luată în considerare şi explicată elevilor, cu sens pozitiv sau negativ, la acordarea
notelor.

Complexitatea evaluării la disciplina limba şi literatura română şi diversitatea situaţiilor
didactice impun în activitatea la clasă împletirea metodelor tradiţionale cu cele complementare,
şi nu o folosire exclusivă a unei categorii.

BIBLIOGRAFIE:
1. E. Ilie, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 213
2. L. J. Karmel, M. O. Karmel,Measurement and evaluation in the schools,1978, apud CNCEIP,
Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) –
Suport de curs, 2008, p. 63 – 64
3. C. Cucoş, Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 135
4. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii,
Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 315
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De la metode tradiţionale la metode interactive

Autor: GABOR ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 PIATRA NEAMȚ

Pentru realizarea unui învăţământ de calitate, trebuie să se caute formele,

metodele ,mĳloacele ,procedeele care să trezească elevilor dorinţa de viaţă în forţele proprii,

şi să-i angajăm în activitatea de învăţare.

Un aspect al reformei presupune renunţarea la metodele tradiţionale şi înlocuirea cu

cele moderne.

Aplicarea metodelor tradiţionale la clasă , comparativ cu cele moderne nu produce o

învăţare propriu-zisă decât în foate mică măsură.

În cazul predării tradiţionale, scopul elevilor este de a interacţiona pasiv în procesul

instruirii, nu se realizează o învăţare propriu-zisă în foarte mică măsură.Acest mod de

abordare are urmări reduse asupra creierului, pentru că nu se transmit ideile ca la un radio sau

televizor, care să stocheze informaţiile ce i se transmit.Creierul nu este un simpul primitor de

informaţie,el conduce asemenea unui calculator, care acceptă mesajul,îl prelucrează, îl

stochează pentru atunci când îi va fi necesar. Un calculator are nevoie, pentru a funcţiona de

un soft pentru a prelucra datele introduse.Encefalul nostru necesită să facă unele legături cu

informaţiile pe care le primeşte în mod constant.Când instruirea este lentă, creierul nu face

aceste conexiuni.Pentru ca informaţia nouă să dureze în memoria de lungă durată , trebuie să

fie explicată, testată, analizată, aplicată, într-o manieră încât să fie operaţională.Orice cadru

didactic oricât de bun povestitor ar fi , nu poate intra în creierul elevului, nu-l poate încuraja

să devină activ numai prin vorbe.

Antrenarea permanentă a elevului la efortul intelectual şi ancorarea cu capacităţi

necesare unei învăţări productive reprezintă demersul cel mai eficient de educare a elevilor,în

spiritul unei atitudini active faţă de actul de învăţare.
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O teorie bazată pe învăţare prin colaborare este cea a constructivismului.Alături de

J.Piaget, Dewez, Bruner,Vîgotski definea zona proximei dezvoltări ca fiind punctul de

plecare actual de dezvoltare şi ţinând către nivelul potenţial, sub coordonarea adultului, a

profesorului sau în colaborare cu cei mai mari.

Jean Piaget spunea că :”cerinţa primordială a educaţiei progresiviste este de a asigura

o metodologie diversificată, bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă

independentă, cu activităţi de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă

independent”.(J.Piaget, Psihologie şi pedogogie,1972).

Deşi , învăţarea reprezintă procesul de achiziţie conştientă de informaţie, capacităţi şi

deprinderi, de către elev în urma unor activităţi instructiv-educative.În procesul activităţii de

învăţare se disting etapele: perceperea materialului, înţelegerea lui, însuşirea cunoştinţelor,

fixarea în memorie, aplicarea lor, actualizarea însişirilor, transferul acestora.Învăţarea în grup

formează abilităţile de a munci ,de decizie şi inovaţie, dar şi de creativitate şi de descoperire a

talentelor.Metodele interactive de grup promovează interacţiunea între minţile participanţilor,

între personalităţi lor diferite, ducând la o învăţare activă cu efecte evidente.

Predarea reprezintă acţiunea de transmitere de informaţii pe baza cărora elevii îşi

formează capacităţi cognitive, deprinderi şi atitudini.Este o activitate ce are loc prin

intermediul unor lecţii spre a determina elevii în acţiunea de învăţare.Prin intermediul

predării, profesorul trebuie să selecteze, să ordoneze şi să aducă un set de informaţii la nivelul

de înţelegere al elevului, informaţii care, prin intermediul unor strategii didactice,să faciliteze

transmiterea, înţelegerea şi asimilarea lor de către elev, astfel încât să fie realizate cu eficienţă

maximă obiectivele pedagogice.

În predare profesorul prezintă un material concret, organizează şi conduce unele

activităţi, acordă sprĳin elevilor pentru înţelegerea materialului., extrage esenţialul,

operaţionalizează cunoştinţele prin realizarea unor sarcini de lucru adecvate.

Predarea se face prin intermediul comunicării didactice, astfel realizându-se

intreacţiunea profesor-elev, precum şi o serie de relaţii de coooperare, de schimb de

informaţii, de influenţare reciprocă , de acceptare sau de respingere a emiţătorului.
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Predarea este realizată cu scopul de observare a viitoarelor schimbări

comportamentale ale elevului, lucru observat în urma acţiunii de învăţare, rezultatele

depinzând şi de modul în care s-a făcut evaluarea.De fiecare dată trebuie să existe o

conexiune şi dependenţă între predare, învăţare, evaluare.Cercetările făcute în ultimii ani au

arătat pasivitatea din clasă, datorită aplicării metodelor tradiţionale, final ce a dus la o

învăţare ineficientă. De aceea s-a impus aplicarea metodelor moderne în cadrul demersului

didactic, rezultând o abordare modernă care să ţină cont de progresele educaţiei, de evoluţia

omului în genere.

Metodologia este sistemul deschis inovaţiilor, metodele moderne având o cale largă la

condiţii noi. Schimbarea şcolară lansează ideea diminuării ponderii activităţii expozitive şi

utilizarea cu echilibrare a metodelor interactive, mai cu seamă că sunt preferate de

elevi.Inovarea metodologiei propune aplicarea metodelor interactive, deoarece solicită

gândirea, inteligenţa şi creativitatea.Un copil este activ, atunci când depune un efort personal,

interior, de cercetare şi explorare a unor informaţii pe care nu le ştia şi le-a descoperit prin

metode individuale.

În instituţiile şcolare în ziua de astăzi, se folosesc nemĳlocit metodele interactive,

centrate pe elev.Este de asemeni şi preocuparea personalului didactic de a se perfecţiona şi de

a-şi îmbunătăţi calitatea procesului instructiv-educativ, tot cu finalitatea de a veni în sprĳinul

elevului.O împletire a tradiţionalului cu modernul , dar şi implicarea cadrelor în desfăşurarea

activităţilor interactive, nu poate fi decât în avantajul elevului.Cu toate acestea metodele

tradiţionale rămân de actualitate.În ultimul timp în sistemul de învăţământ foarte mare accent

s-a pus pe metodele de predare-învăţare- evaluare.

Metodele interactive reprezintă un punct de trecere , nicidecum o fragmentare în

sistemul de învăţare.

Procesul de învăţământ împleteşte metodele moderne cu cele tradiţionale, munca

independentă cu cea de grup ,astfel încât să se ajungă la o echitate între experinţele câştigate

independent şi cele în echipă, să se îmbine utilul cu plăcutul, învăţarea independentă , prin

cooperare şi colaborare , să se asocieze exerciţiul individual cu exerciţiul intrecţiunii cu

ceilalţi.
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Învăţământul modern nu se separă de cel tradiţional, ci oferă posibilitatea

profesorului,să-şi exercite activităţi a căror finalitate să se axeze pe o atmosferă destinsă ,fără

stres, care să aibă în centru mediului elevul.

În concluzie, profesorul trebuie să adopte acele strategii moderne, fără să facă rabat de

la învăţământul tradiţional, important este să-i menţină elevului intersul activ pentru învăţare,

să creeze atmosfera propice desfăşurării activităţii intructiv-educative, iar finalul muncii să

dovedească eficienţa învăţării.Dacă profesorul alege cu grĳă metodele de predare-învăţare şi

va utiliza materialul instructiv ce trebuie predat cu simţ de răspundere, toate acestea vor

conduce la operaţionalizarea învăţării, la stimularea şi motivarea actului educaţional, ducând

astfel la succesul şcolar.

Bibliografie:

1. Apetroaiei, E. (2009). Strategii activ-participative în predarea-învăţarea limbii şi

literaturii române, Editura Paradigme, Pitești

2. Breben, S. Goncea, E. ( 2002). Metode interactive de grup, Editura Arves
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EVALUARENAŢIONALĂ

LA FINALULCLASEI a VI-a

Limbă și comunicare

Limba română - Limba germană

Mitrea Elena

Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț

Ai de realizat un proiect despre „Utilizarea în exces a telefonului și a calculatorului”.
Fiindcă te interesează în mod deosebit subiectul, te pregătești serios. Astfel, cauți informații atât în
TEXTUL A, cât şi în TEXTUL B.

Citește cu atenție textele propuse și răspunde la fiecare dintre cerințele date.

Textul A
Nu mă pot dezlipi de telefon.

Cum îmi dau seama dacă sunt dependent?

Ușurința în accesare și interactivitatea oferită de smartphone-uri ne face pe mulți dintre noi să
butonăm constant, chiar să ne surprindem făcând asta în momente nepotrivite, precum atunci când
suntem în oraș cu prietenii. Dacă petreci mult timp online și prezinți mai multe dintre semnalele
enumerate mai jos, poate este momentul să ceri ajutor:

Simți un impuls puternic de a naviga și ai un sentiment de euforie atunci când ești online?

Dacă încerci să nu mai stai pe net ai o stare generală proastă, devii neliniștit, iritabil, ți-e greu să
adormi și să te concentrezi?

Petreci mai mult timp online și te implici mai mult în jocuri sau chat-uri ca să obții senzația de
satisfacție?

Petreci timp online, chiar dacă știi că acest lucru îți face rău ție sau persoanelor din jurul tău?

Încercările tale de a petrece mai puțin timp online au eșuat?

Stai pe net și neglĳezi temele, relațiile cu prietenii sau timpului acordat somnului?

Te simți vinovat că petreci atât de mult timp online și, în fața celorlalți, încerci să negi sau să
minimizezi importanța pe care o acorzi internetului?

Te-ai îndepărtat de prieteni pentru că preferi să stai pe internet?

Aceste manifestări sunt unele tipice în cazul dependenței de internet. Știm că este o linie foarte fină
între a petrece timp calitativ online pentru un scop util și a ajunge în situații de dependență.
Diferența o reprezintă nivelul de control pe care îl ai asupra comportamentului tău online. Ești tu cel
care decide cât și cum folosești Internetul într-un mod care să te ajute să te dezvolți personal sau
profesional sau ajungi să pierzi o mulțime de timp, de multe ori fără intenție sau fără să îți dai
seama, pe site-uri sau în activități care nu aduc nicio valoare măsurabilă în viața ta?
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E un act de mare curaj să recunoaștem că ceea ce facem online nu este chiar cea mai bună alegere și
că pierdem o mulțime de alte oportunități și evenimente importante. Curajul vine pentru că dacă
realizăm că suntem dependenți înseamnă și să facem ceva diferit ca să înlocuim timpul petrecut în
lumea virtuală cu altceva. Tu ce idei ai?

Pentru început, cum ai putea să folosești într-un mod util și interesant cel puțin o oră din timpul pe
care îl dedici zilnic sau aproape zilnic, navigării sau jocurilor online? Amintește-ți că ai prieteni și
familie care vor fi mai mult decât fericiți să petreci timp cu ei, fată în fată, făcând activități comune
plăcute în care să simți conectarea cu ei.

(https://oradenet.ro/viata-ta-online/telefonul-mobil/nu-ma-pot-dezlipi-de-telefon-sunt-dependent)

Textul B
Fünf Tipps zu Computersucht

Sind PC und Smartphone deine „Lieblingsspielzeuge“? Verbringst du zu viel Zeit am Computer
und im Internet mit Spielen, Surfen und Chatten? Nun fragst du dich, ob du internetsüchtig oder
onlineabhängig bist und was du tun kannst, wenn du denkst, du hast hier zunehmend Probleme?
Wir haben einige Tipps für dich.

Tipp 1: Finde heraus, ob der Computer deinem Leben schadet!
Ob du computersüchtig bist, lässt sich nicht nur an der Zeit erkennen, die du vor dem PC verbringst.
Typische Anzeichen für eine Computersucht sind, unter anderem, wenn du zunehmend Stress mit
deiner Familie, deinen Freunden oder in der Schule hast, wenn du in der Schule zu versagen drohst,
wenn du soziale Beziehungen oder körperliche Bedürfnisse wie schlafen, essen, sich bewegen,
Körperpflege nicht mehr beachtest, wenn du unter Essstörungen mit Übergewicht leidest, wenn du
die Hausarbeit liegen lässt, wenn du Motive erfindest, um weiter spielen oder chatten zu können,
wenn du, sobald der PC aus ist, dich langweilst und schlecht gelaunt und nervös wirst oder
Schlafstörungen bekommst.
Bei diesen Anzeichen solltest du Hilfe bekommen.

Tipp 2: Du musst nicht auf alles verzichten!
Es geht nicht darum, auf etwas zu verzichten, sondern darum, etwas wieder zu finden: Frage dich,
was du in letzter Zeit ignoriert hast (Freunde, Sport, Hobbys usw.), was dir offline wichtig ist und
welche Ziele du verfolgen möchtest.

Tipp 3: Hol dir die Kontrolle zurück!
Setze dir feste Regeln für deine Computernutzung, zum Beispiel mit Zeitsperren: Tag ist Tag und
Nacht ist Nacht! Um deine Zeit im Internet oder am Computer besser unter Kontrolle zu bekommen,
kannst du einen Online-Wecker herunterladen. Einfach eingeben, wie viel Zeit du am Computer
verbringen möchtest und der Wecker sagt dir, wann diese Zeit um ist. Oder: Führe ein
Computertagebuch. Denn Selbstkontrolle braucht gute Selbstbeobachtung.

Außerdem: Plane, was du machst, wenn du offline bist. Aktiviere dich selbst (Sport, Musik,
Freunde treffen, Ausgehen) und habe Spaß ohne Computer, Internet und Smartphone. Denk an
deine Ziele!

Erzähle deiner Familie oder deinen Freunden, dass du deine Zeit vor dem PC reduzieren willst. Es
sollte jemand sein, der oder die bereit ist, dich zu unterstützen.

Tipp 4: Gehe die Ursachen an!
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Finde heraus, warum der PC in deinem Leben so wichtig geworden ist und was du in deinem realen
Leben ändern musst.

Tipp 5: Beratung hilft!
Tausche dich mit jemandem aus, der sich mit dem Thema Computersucht auskennt. Beratung ist
keine Therapie, Beratung heißt miteinander reden und Fragen klären. Das kann eine Beratungsstelle
oder eine Selbsthilfegruppe an deinem Wohnort.

(https://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/sucht/computersucht/tipps)

Cod 2 1 0 9

I. Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare
dintre afirmaţiile din stânga.

A B C D
TEXT

A
TEXT

B
AMBELE
TEXTE

NICIUN
TEXT

1. Este important să ceri ajutor dacă îți dai seama că
ești dependent de internet.
2. Uneori butonăm telefonul în momente nepotrivite.
3. Regulile clare sunt importante în combaterea
dependenței de internet.
4. Dacă vrei să reduci timpul petrecut online trebuie
să te adresezi unui psiholog.

II.Pentru fiecare text, asociază, prin săgeți, cuvintele care să reflecte informațiile prezentate.

Cod 2 1 0 9
Textul A

1. momente a. online
2. dependența b. de internet
3. evenimente c. comune
4. timp d. nepotrivite

e. importante
Cod 2 1 0 9

Textul B

1. gute a. Bedüfnisse
2. soziale b. ohne Computer
3. Spaß c. Beziehungen
4. körperliche d. Zeitsperren

e. Selbstbeobachtung
Cod 21 11 12 13 00 99

III. Transcrie, din fiecare text, câte două sintagme / cuvinte care se referă la semnale ale
dependenței de telefon sau de calculator.

sintagme / cuvinte în limba română Wörter auf Deutsch

______________________________ _____________________________
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______________________________ _____________________________

IV. Încercuiește ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau RICHTIG (R) / FALSCH (F), justificând
alegerea cu secvențe din text.

Cod 21 11 12 13 00 99

1. Dacă petreci mult timp online și prezinți mai multe dintre semnalele enumerate în text, ar trebui
să ceri ajutor. A / F

Justificare:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cod 21 11 12 13 00 99

2. Manifestările despre care se relatează în text sunt tipice dependenței de jocuri online. A / F

Justificare:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cod 21 11 12 13 00 99

3. Der Stress mit der Familie, mit den Freunden oder in der Schule und die Schlaf- und
Essstörungen sind Anzeichen für eine Computersucht. R / F

Begründung:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cod 21 11 12 13 00 99
4. Wenn man onlineabhängig ist, muss man auf Computer und Handy verzichten. R / F

Begründung:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cod 21 11 12 13 00 99

V. Subliniază varianta corectă, motivând alegerea prin valorificarea informațiilor din textul A.

Dependența de internet are/ nu are efecte negative asupra tinerilor, deoarece __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cod 2 1 0 9

VI. Vervollständige den Satz. Die Antwortmöglichkeiten findest du im Text B.

Erzähle deiner Familie oder deinen Freunden, dass _______________________________________
________________________________________________________________________________

Cod 2 1 0 9



354

Evaluarea în cadrul procesului intructiv-educativGhid Metodologic

VII. Prezintă într-un enunț o asemănare între cele două texte.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cod 2 1 0 9

VIII. Antworte kurz auf folgende Frage: Warum ist es nicht gut, lange Zeit vor dem Computer zu
verbringen?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cod 2 1 0 9

IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pentru a afla cât de mult
timp petrec zilnic online. Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care
colegii tăi trebuie să răspundă.

ÎNTREBARE DA NU
1.
2.
3.
4.

Cod 2 1 0 9

X. Consideri că este important să ceri ajutor dacă îți dai seama că utilizezi în exces telefonul sau
calculatorul?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

BAREM
I. Răspunsuri corecte:

1. 2. 3. 4.
C A B D
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Cod 2: 4 răspunsuri corecte
Cod 1: 1-3 răspunsuri corecte
Cod 0: toate răspunsurile greșite
Cod 9: niciun răspuns

II. Răspunsuri corecte: Textul A: 1d; 2b; 3e; 4a.
Textul B: 1e; 2c; 3b; 4a.

Cod 2: 4 răspunsuri corecte
Cod 1: 1-3 răspunsuri corecte
Cod 0: alte răspunsuri
Cod 9: niciun răspuns

III. sintagme / cuvinte în limba română: impuls puternic de a naviga, sentiment de euforie,
neglĳezi temele, ...
Wörter auf Deutsch: internetsüchtig, onlineabhängig, Essstörungen, Schlafstörungen, …

Cod 21: răspuns adecvat (transcrierea din Textul A a două cuvinte potrivite cerinței)
Cod 22: răspuns adecvat (transcrierea din Textul B a două cuvinte potrivite cerinței)
Cod 11: răspuns parțial (transcrierea din TextulA a unui număr mai mic de cuvinte)
Cod 12: răspuns parțial (transcrierea din Textul B a unui număr mai mic de cuvinte)
Cod 00: alte răspunsuri
Cod 99: niciun răspuns

IV. Răspunsuri corecte:

1. A
Justificare: Dacă petreci mult timp online și prezinți mai multe dintre semnalele enumerate mai jos,
poate este momentul să ceri ajutor.

2. F
Justificare: Aceste manifestări sunt unele tipice în cazul dependenței de internet.

3. R
Begründung: Typische Anzeichen für eine Computersucht sind, wenn du zunehmend Stress mit
deiner Familie, deinen Freunden oder in der Schule hast, wenn du unter Essstörungen mit
Übergewicht leidest, wenn du Schlafstörungen bekommst.

4. F
Begründung: Es geht nicht darum, auf etwas zu verzichten, sondern darum, etwas wieder zu finden.

Cod 21: răspuns corect și justificat
Cod 11: răspuns corect, fără justificare
Cod 12: răspuns corect, dar justificarea este ezitantă
Cod 13: omiterea răspunsului, dar transcrierea unei secvențe potrivite pentru valoarea de adevăr a
enunțului dat
Cod 00: alte răspunsuri
Cod 99: niciun răspuns

V. Răspuns corect: are
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Dependența de internet are efecte negative asupra tinerilor, deoarece aceștia își neglĳează temele,
relațiile cu prietenii sau timpului acordat somnului.

Cod 21: răspuns corect și justificat
Cod 11: răspuns corect, fără justificare
Cod 12: răspuns corect, dar justificarea este ezitantă
Cod 13: omiterea răspunsului, dar transcrierea unei secvențe potrivite
Cod 00: alte răspunsuri
Cod 99: niciun răspuns

VI.

Erzähle deiner Familie oder deinen Freunden, dass du deine Zeit vor dem PC reduzieren willst.

Cod 2: răspuns coerent și complet
Cod 1: răspuns ezitant, incomplet
Cod 0: alte răspunsuri
Cod 9: niciun răspuns

VII. , VIII., IX., X.

Cod 2: răspuns coerent, care demonstrează capacitatea de a folosi informațiile din texte
Cod 1: răspuns ezitant, care dovedește capacitate redusă de folosire a informațiilor din texte
Cod 0: alte răspunsuri
Cod 9: niciun răspuns
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EVALUARE FORMATIVĂ -RELIGIE ORTODOXĂ

Test criterial

Învățătura de credință: Cinstirea Sfintelor Moaște, a

Sfintelor Icoane și a Sfintei Cruci

Clasa a X-a

Autor: Muntean Iuliana- Monica

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Întorsura Buzăului, Județul Covasna

Clasa a X-a
Evaluare curentă: test criterial
Timp de lucru: 45 minute
Capitolul: Învățătură de credință
Obiectivul de evaluare: Elevul va fi capabil:
*să numească cinstea adusă Icoanei;
*să explice de ce icoana nu este idol;
*să enumere denumiri ale icoanei date de Sfinții Părinți;
*să numească modalități de cinstire ale icoanei;
*să stabilească corect corespondența între sensurile Sfintei Cruci și semnificațiile acestora;
*să enumere Sfinte Moaște din țara noastră;
*să formuleze un punct de vedere personal.

Numele și prenumele elevului:

Clasa

Data

1. Citiți cu atenție textul dat și răspundeți la următoarele cerințe:

”Ceea ce Scriptura ne învață prin cuvântul scris, icoana ne învață și ne încredințează
prin culori...” ( Învățătura de la Sinodul al IV-lea local, Constantinopol,
869)

a) Precizați cum se numește cinstea adusă icoanei. ( 4p)
b) Explicați de ce icoana nu este idol. (6p)
c) Enumerați denumiri date icoanei de către Sfinții Părinți.( 2px4=8p)
d) Numiți modalități de cinstire a lui Dumnezeu. ( 2px 6=12p)

(30p)
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2. Faceți corespondența corectă între termenii din coloanal A și coloana B:

Coloana A Coloana B

1. soteriologic a) stă la temelia credinței și a Bisericii

2. eshatologic b) greutățile și suferințele pe care le are de trecut un om în viața sa

3. material c) obiectul pe care S-a răstignit Mântuitorul

4. ecleziologic d) îndreptarea omului și împăcarea lumii cu Dumnezeu prin jertfa lui
Hristos

5. spiritual e) ” semnul Fiului Omului” ce va apărea pe cer la a doua venire a lui
Hristos

(4px5=20p)

3. Țara noastră a fost binecuvântată de Dumnezeu cu moaștele mai multor sfinți, care ne-
au ocrotit mereu de-a lungul timpului. Enumerați Sfinte Moaște existente pe pământul
românesc. (4px5=20p)

4. Arătați în 5 rânduri de ce credincioșii se închină făcându-și semnul Sfintei Cruci în
fiecare moment de peste zi. (20p)

10 puncte din oficiu

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp efectiv de
lucru: 45 minute.
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE – EVALUARE CLASA A X-A

1. 30 puncte
a) Pentru precizarea corectă a cinstei date icoanei- venerare- se acordă 4 puncte, pentru

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;

b) Pentru explicarea corectă se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;

c) Pentru enumerarea corectă a denumirilor icoanei –” ferestre deschise spre cer”, ”
Biblia neștiutorilor de carte”, ” Evanghelie în culori”, ” Chipuri ale vieții de
apoi”, ”podoabe ale frumuseții divine” se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct
( 2px4=8p);

d) Pentru numirea corectă a modalităților de cinstire ale icoanei se acordă 12 puncte
( venerare, închinare, sărutare, rugăciune, tămâiere, aprindere de lumânări,
aducere de daruri), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 6 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct ( 2px 6=12p).

2. 20 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte x 5= 20 puncte ( 1. d, 2. e, 3. c, 4. a, 5. b )

Pentru răspuns incorect 0 puncte.

3. 20 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte x 5= 20 puncte ( Sfântul Cuvios Dimitrie
cel Nou- Catedrala Patriarhală București; Sfânta Cuvioasă Parascheva -Catedrala
Mitropolitană din Iași; Sfânta Muceniță Filofteia- Curtea de Argeș; Sfântul Ioan cel Nou de
la Suceava, Sfânta Tatiana – Craiova; Sfânta Teodora de la Sihla etc. )

Pentru răspuns incorect 0 puncte.

4. 20 puncte

Pentru formularea unui punct de vedere personal corect se acordă 18 puncte .

Pentru încadrarea în 5 rânduri se acordă 2 puncte.

Pentru răspuns incorect 0 puncte

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
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Model de fișă - evaluare inițială

Autor: Muscari Daniela Silvia

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba română

Clasa a VI-a DMM/DMU- învățământ special

Unitatea de învăţare: Anotimpurile - Iarna

Tipuri de itemi folosiţi:

Itemi obiectivi:

Cu alegere duală - 1

Cu alegere multiplă - 2

De tip pereche – 3

Itemi semiobiectivi:

Cu răspuns scurt - 4

De completare - 5

Întrebări structurate – 6

Itemi subiectivi:

De tip rezolvare de probleme - 7

De tip eseu – 8

Competenţe de evaluat:

evaluare iniţială

� Despărţirea cuvintelor în silabe

� Identificarea elementelor caracteristice anotimpului iarna

� Identificarea sinonimelor prin corespondenţă

� Stabilirea antonimelor corespunzătoare cuvintelor date

� Completarea propoziţiilor lacunare

� Răspuns la întrebări după un text dat

� Stabilirea sensului unui cuvânt

� Alcătuirea de propoziţii cu temă dată
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EVALUARE INIŢIALĂ

Unitatea de învățare - Iarna

Disciplina Limba română

Clasa a VI-a DMM/DMU

Numele și prenumele elevului: ________________________________________

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte.

Din oficiu se acordă 10 puncte.

1. Taie varianta greşită a următoarelor cuvinte despărţite în silabe:

Ninsoare – nin – so – a – re sau nin – soa - re

Umbră – u-mb-ră sau um-bră

Zăpadă – ză – pa – dă sau zăp – a - dă

Pârtie – Pâr – tie sau Pâr – ti - e

Fulg – fulg sau fu - lg

2. Bifați care sunt elementele caracteristice anotimpului iarna?

facem om de zăpadă .

se culeg fructele.

natura se trezeşte la viaţǎ.

animalele zgribulesc de frig.

împodobim bradul.

vremea se răceşte.

ne dăm cu sania.

sărbătorim Paştele.

3. Alege din coloana A cuvintele cu înţeles/ sens asemănător pentru cuvintele date în
coloana B și unește-le cu o linie.
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A B

pădure zăpadă

cărare plisc

copac codru

cioc potecă

nea arbore

4. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:

Rece –

Înnorat –

Dulce –

Urât –

Răsărit –

5. Completează propoziţiile cu cuvintele potrivite din paranteză:

Copacii în haine albe.

Copiii .................................................. de sosirea iernii.

Sania pe pârtie.

(se bucură, sunt îmbrăcaţi, alunecă)

6. Citeşte cu atenţie textul:

Iarna

Din nou, iarna s-a lăsat peste sat. Din înaltul cerului, norii au început să cearnă lin, steluțe argintii.
Soarele nu mai este darnic și nu mai are putere. În câteva ore s-a așternut un covor alb și pufos.
Toții copiii au ieșit din case, gros îmbrăcați și echipați cu săniuțe și patine. Pe străzi se auzeau
numai țipete de copii bucuroși de sosirea iernii. Unii se băteau cu bulgări, iar alții construiau
oamenii de zăpadă. La strașinile caselor atârnau țurțuri ca de cristal. Pe străzi, gheața arată ca o
imensă oglindă. Pe geamuri s-au format flori sclipitoare de gheață. Seara s-a așternut pe neașteptate
și toți s-au retras la casele lor. Gerul a pus stăpânire pe întreg satul și s-a lăsat o liniște apăsătoare.

Răspundeţi la următoarele întrebări:

Cum erau îmbrăcaţi copiii ?
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Ce făceau copiii?

Unde se desfăşoară acţiunea?

7. Stabileşte sensul cuvântului tocul în enunţurile:

Tocul ușii s-a zgâriat.

Pe vremuri, oamenii scriau cu tocul.

S-a stricat tocul la pantof.

8. Scrie un text format din trei - cinci propoziţii despre imaginea alăturată.

Formulează şi un titlu potrivit.

__________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

1. câte 2 puncte pentru fiecare variantă corect identificată a cuvintelor despărţite în silabe: 5
cuvinte x 2 puncte = 10 puncte

2. câte 2 puncte pentru fiecare element specific iernii corect identificat: 5 elemente x 2 puncte = 10
puncte

3. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt unit corect cu cel corespondent: 5 cuvinte x 2 puncte = 10
puncte

4. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt cu sens opus, scris corect : 5 cuvinte x 2 puncte = 10 puncte

5. câte 2 puncte pentru fiecare propoziţie corect completată: 3 propoziţii x 2 puncte = 6 puncte

6. câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect la întrebări: 3 întrebări x 5 puncte = 15 puncte

7. câte 3 puncte pentru fiecare sens al cuvântului corect identificat: 3 cuvinte x 3 puncte = 9 puncte

8. 20 puncte pentru alcătuirea unei compuneri după imagine.

- conţinut adecvat cerinţei - 4 puncte

- respectarea unui scris lizibil – 4 puncte

- respectarea aşezării în pagină – 4 puncte

- alegerea unui titlu potrivit – 4 puncte

- respectarea normelor de spaţiu, exprimare si ortografie, punctuaţie – 4 puncte
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Modele de fișă - evaluare finală

Autor: Muscari Ioan Cosmin

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba română

Clasa a VI-a DMM/DMU- învățământ special

Unitatea de învăţare: Anotimpurile - Iarna

Tipuri de itemi folosiţi:

Itemi obiectivi:

Cu alegere duală - 1

Cu alegere multiplă - 2

De tip pereche – 3

Itemi semiobiectivi:

Cu răspuns scurt - 4

De completare - 5

Întrebări structurate – 6

Itemi subiectivi:

De tip rezolvare de probleme - 7

De tip eseu – 8

Competenţe de evaluat:

evaluare finală

� Identificarea formei corecte a cuvintelor

� Identificarea elementelor caracteristice anotimpului iarna

� Recunoaşterea lunilor de iarnă

� Formularea corectă a răspunsurilor la întrebări

� Completarea propoziţiilor lacunare

� Răspuns la întrebări după un text dat

� Transformarea propoziţiei simple în propoziţie dezvoltată şi invers
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� Alcătuirea de propoziţii cu temă dată

EVALUARE FINALĂ

Unitatea de învățare - Iarna

Disciplina Limba română

Clasa a VI-a DMM/DMU

Numele și prenumele elevului: ________________________________________

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte.

Din oficiu se acordă 10 puncte.

1. Taie cu o linie cuvintele sunt scrise greşit:

2. Care sunt elementele caracteristice anotimpului iarna?

o Culegem ghiocei.

o Soarele luminează mai slab.

o Înfloresc copacii.

o Zăpada se vede peste sat.

o Copiii merg la săniuş.

o Rǎsar multe flori.

o În livezi se culeg recolte bogate.

o Când ninge, copiii fac oameni de zăpadă.

o Oamenii împodobesc bradul.

seară siară

ciai ceai

iarnă earnă

peatră piatră

ziuă zioă

băiat băeat

este ieste

oală uală

noă nouă

ieu eu
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3. Alege lunile iernii din următoarele perechi:

a) noiembrie, decembrie, ianuarie

b) ianuarie, februarie, martie

c) decembrie, ianuarie, februarie

4. Citeşte propoziţia şi răspunde la întrebări.

Copiii veseli, trag săniile spre pîrtia aglomerată .

Cine trag săniile? ( )

Cum este pârtia ? ( )

Ce fac copiii? ( )

Cum sunt copiii? ( )

Unde se duc copiii? ( )

5. Completează cu unul dintre cuvinte: sau, s-a, s-au, sa.

Maria ___________ plimbat.

Haina ___________ este verde.

Ela şi Mia ____________ jucat.

Îţi scrii tema ____________ citeşti?

6. Citeşte cu atenţie textul:

Iarna

Este prima zi de vacanță. Iarna tocmai a sosit, iar noi, copiii suntem foarte fericiți. Afară ninge cu
fulgi mari și argintii, iar copiii sunt pe străzile orasului, pentru a se da cu săniile. Casele sunt
luminate de instalațiile multicolore. Pregătirile pentru noaptea de Crăciun și pentru cea de Revelion
au început, iar prin magazinele orașului este o agitație nesfârșită. Toate gospodinele sunt foarte
ocupate cu mâncărurile de sărbători, dar cu toate acestea, pentru noi, Crăciunul nu este numai o
sărbătoare, este ziua în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos.

Răspundeţi la următoarele întrebări:

Cum sunt fulgii?

Ce reprezintă sărbătoarea Crăciunului pentru noi?
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Cum arată orașul de sărbători?

7. a) Transformă propoziţia în propoziţie dezvoltată.

Copiii aleargă.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b) Transformă din propoziţie dezvoltată în propoziţie simplă.

Fulgii strălucitori împodobesc satele adormite.

_________________________________________________________________

8. Completaţi textul cu propoziţii alese de voi. Imaginea este doar pentru inspirație.

La săniuş

Pe uliţele satului s-a aşternut zăpada. Este prima zi de vacanţă.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ce bine a fost!
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

1. câte 1 punct pentru fiecare variantă corect identificată a cuvintelor scrise greşit: 10 cuvinte x 1
punct = 10 puncte

2. câte 2 puncte pentru fiecare element specific iernii corect identificat: 5 elemente x 2 puncte = 10
puncte

3. 5 puncte pentru varianta corect identificată a lunilor de iarnă: 1 variantă x 5 puncte = 5 puncte

4. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect identificat: 5 cuvinte x 2 puncte = 10 puncte

5. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt corect completat: 4 cuvinte x 2 puncte = 8 puncte

6. câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect la întrebări: 3 întrebări x 5 puncte = 15 puncte

7. câte 6 puncte pentru fiecare propoziţie corect transformată: 2 propoziţii x 6 puncte = 12 puncte

8. 20 puncte pentru alcătuirea unei compuneri cu început dat.

- conţinut adecvat cerinţei - 4 puncte

- respectarea unui scris lizibil – 4 puncte

- respectarea aşezării în pagină – 4 puncte

- respectarea succesiunii logice a evenimentelor– 4 puncte

- respectarea normelor de spaţiu, exprimare si ortografie, punctuaţie – 4 puncte
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Evaluare formativă

Înmulţirea 0-100 şi împărţirea la 2, 3, 4 şi 5

Medii de viaţă- Polul Nord

Autor: Șugar Anca Ioana

Școala Gimnazială Lucian Blaga Satu Mare

1. Pe un gheţar trăiau : o ursoaică, un urs şi trei pui de urs. Câte picioare au urşii împreună?
� Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 20 de picioare b) 24 de picioare c) 10 picioare d) 12 picioare

2. Un leu mănâncă câte 4 kg de carne pe zi. Câte kg mănâncă într-o săptămână?
� Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 4kg X 5 = 20 kg b) 4 kg x 7 = 28 kg c) 7 X 4 kg = 28 kg d) 4 kg X 7 = 24 kg

3. În 5 bazine au fost aşezate , în mod egal, 35 de morse. Câte morse au fost aşezate în fiecare
bazin?
� Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 6 morse b) 30 morse c) 40 morse d) 7 morse

4. Într-o primăvară, la zoo, erau 18 pui de urşi, pui de foci jumătate din numărul puilor de urşi
şi 29 pui de morse. Câţi pui de animale erau la zoo?
� Scrie pe spaţiul dat rezolvarea. ( calcule cu exprimarea răspunsului)

5. În luna februarie a plouat jumătate din zile.
Colorează pe figura alăturată partea corespunzătoare zilelor în care a plouat.

6.Ce fracţie reprezintă zilele în care a plouat?
� Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 1/ 2 b) ¼ c) 2/2 d) 3 / 4
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7.La concursul de matematică au participat 45 de elevi, care au fost aşezaţi câte 5 pe un rând.
Care din operaţiile de mai jos trebuie efectuată, pentru a afla câte rânduri sunt ocupate?

� Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 45 – 5 b ) 45 : 5 c) 45 + 5 d) 45 x 5

8.Dacă 4 prune costă 12 lei, cât costă o prună?
� Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 4 x 12 b) 12 : 4 c) 12 + 4 d) 12 – 4

9.Dacă 40 de prune au fost împărţite în mod egal la 5 copii, câte prune a primit fiecare?
� Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 40 + 5 b) 40- 5 c) 40 : 5 d) 40 X 5

10.O focă are nevoie de 20 de peşti. Ea a prins deja un sfert din numărul peştilor.
Câţi peşti mai are de prins foca?

� Scrie pe spaţiul dat rezolvarea.

11. O morsă are 18 peşti pe care îi împarte în mod egal celor 3 pui.
Câţi peşti îi revine fiecărui pui?

� Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a)21 peşti b) 15 peşti c) 46peşti d) 6 peşti

12. Completează tabelul
deîmpărţit 36 12
împărţitor 4 5
cât 8 3
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Item Punctaj Realizat Nerealizat Observaţii
1 5 puncte
2 5 puncte
3 5 puncte
4 15 puncte
5 5 puncte
6 10 puncte
7 5 puncte
8 5 puncte
9 5 puncte
10 10 puncte
11 5 puncte
12 15 puncte

10 puncte din oficiu
Total 100 puncte

Care dintre problemele la care a întâmpinat dificultăţi copilul dumneavoastră le-aţi discutat cu el
acasă

Semnătura părinţilor
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FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ

D.Ş.+D.E.C

GRUPAMĲLOCIE

PROF.STANCIUMARIA

G.P.P.OSTROVENI 1 RM.VALCEA

I.1.Denumește fructele și anotimpul în care se coc!
I.2.Colorează cu roșu-mărul, cu galben-para și cu albastru-strugurele!

I.2.Încercuiește/formeazǎ grupa fructelor mari!
I.4.Colorează cifra care arată câte fructe mari ai încercuit!
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

CÎ = comportament însuşit CD = comportament în dezvoltare CA = comportament absent
Denumește corect fructele și
anotimpul în care se coc

Denumește fructele și anotimpul în
care se coc cu sprĳinul educ.

Nu denumește fructele și
anotimpul în care se coc

Colorează conform cerinţei cu
acurateţe.

Colorează doar două fructe conform
cerinţei.

Colorează fără să ţină cont
de criteriile precizate.

Încercuiește corect grupa fructelor
mari

Încercuiește corect grupa fructelor
mari cu ezitare

Nu ȋncercuiește corect grupa
fructelor mari

Colorează cifra corespunzǎtoare
grupei

Colorează cifra corespunzǎtoare cu
ezitare

Nu colorează cifra
corespunzǎtoare
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FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ

D.L.C.+D.E.C +D.O.S.

GRUPAMĲLOCIE

Auto: FELOIU RAMONA
G.P.P.OSTROVENI 1 RM.VÂLCEA

I.1.Recunoaște personajele și spune titlul povestirii din care fac parte acestea!
I.2.Colorează personajul preferat!
I.3.Deseneazǎ o bulinǎ roșie sub personajele pozitive și o bulinǎ neagrǎ sub personajele negative!

I.2.Unește cu o liniuțǎ purcelușul cu cǎsuța care ȋi aparține!
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
CÎ = comportament însuşit CD = comportament în dezvoltare CA = comportament absent

Recunoaște personajele și
spune corect titlul povestirilor.

Recunoaște personajele și spune corect
titlul pentru o poveste.

Nu recunoaște personajele și nu
spune titlul povestirilor.

Colorează în contur. Colorează neuniform. Nu colorează(mâzgălește).
Deseneazǎ corect bulinele pentru
toate personajele.

Deseneazǎ corect buline doar pentru
douǎ personaje.

Deseneazǎ corect buline doar
pentru un personaj.

Unește corect toți purcelușii cu
cǎsuța potrivitǎ.

Unește corect doar doi purceluși cu
cǎsuța potrivitǎ.

Unește corect doar pentru un
purceluș.
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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURAROMÂNĂ

Clasa a IV-a

Autor: Cobe Simona-Lucia

Școala Gimnazială „Dacia”, Oradea

SUBIECTUL I: Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele! ( 40 puncte)

Era într-un început de aprilie, într-o dimineaţă din acelea care împrejmuiesc pământul, ca un
nimb vioriu - capul unui sfânt-copil.

Uliţa se îmbrăcase cu soare. Copilul şedea în braţele ei. Îi râdeau ochii, îi râdeau buzele; îi
zburda inima în piept, ca un buratec pe iarbă. Uliţa îl învăţase să privească primăvara. Ştia acum că
primăvara e o duminică a pământului şi că florile pomilor sunt drăgălaşe ca surâsul unui copilaş din
leagăn; căzute de pe crengi, ele tot râd. [...]

Uliţa avea şi un felinar, pripăşit printre rarii ei copaci. În fiecare seară, un moşnegel ghebos
venea şchiopătând până la felinar; îi vorbea ceva la ureche, ocrotindu-şi vorbele cu mâinile, şi
felinarul îi răspundea cu o lumină care dăinuia toată noaptea.

Şi uliţa l-a învăţat că toamna e o lumină blândă, aprinsă de copaci, să fie candelă de veghe
pământului trudit.

(Ionel Teodoreanu – „Ulița copilăriei”)

*nimb = aureolă, cerc luminos
*buratec = brotăcel

1. Transcrie din text două expresii diferite, formate fiecare din cel mult șapte cuvinte, care
definesc cele două anotimpuri menționate în text, precizând de fiecare dată despre ce
anotimp este vorba.

2. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru cele scrise îngroșat în text, iar apoi alcătuiește
enunțuri cu fiecare cuvânt găsit de tine.

3. Precizează înțelesul cuvântului „ei” din propoziția: „Copilul şedea în braţele ei.”
4. Selectează din text două perechi de cuvinte cu înțeles opus.
5. Explică prin câte un enunț înțelesul fiecărei expresii din cele de mai jos:

� „ ... venise și septembrie pentru copaci.”
� „ Dar de ce ard ziua?”

6. Formulează ideea principală potrivită pentru al doilea alineat al textului.

SUBIECTUL II (30 puncte)
1. Desparte în silabe cuvintele subliniate din text.
2. Transformă în verbe, apoi în adjective substantivele: seară, surâsul, soare,
3. Scrie cel puțin trei cuvinte din familia cuvântului „copil”.
4. Transcrie din text două cuvinte „alintate”, apoi alintă și tu următoarele cuvinte: uliță,

leagăn, lumină.

Într-o zi, copilul care şedea de la prânz pe uliţă văzu pe moşnegel venind ca de obicei.
Asemeni moşnegelului, venit pentru felinar, venise şi septembrie pentru copaci. Copilul îi ştia
numele, dar nu-i ştia rostul.

A doua zi, felinarul era stins, copacii aprinşi. Ochii copilului nu se dumereau. Chibzuia
el: ,,O fi vorbit oare moşnegelul şi copacilor? Dar de ce ard ziua?”
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5. Folosind cuvintele „dar” și „venit”, alcătuiește enunțuri în care aceste cuvinte să aibă alt
înțeles decât cel folosit în text.

6. Analizează gramatical propoziția: „Ulița avea un felinar printre rarii ei copaci.”

SUBIECTUL III (20 puncte)
Pornind de la textul marcat în chenar și valorificând conținutul acestuia, redactează o

compunere de 15-20 de rânduri, cu titlul „Culorile de foc ale toamnei”. În redactarea
compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte:

� respectarea părților unei compuneri, concordanță cu titlul dat;
� integrarea unor expresii deosebite;
� calitatea și claritatea în exprimare, ortografia, punctuația, încadrarea în pagină.
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BAREM DE EVALUARE – OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Etapa locală - 05.03.2020

CL AS A A IV-A

S U B IE CT U L I: 4 0 pu n cte

1 .Transcriere corectă a celor două expresii - 2 x
4p ............................................................................ 8p

(„primăvara e o duminică a pământului”, „toamna e o lumină blândă aprinsă de copaci”)
2 . 3 cuvinte corecte x 1p = 3p ( zburda/sărea, ghebos/gârbovit, trudit/obosit)
3 propoziţii/enunţuri corecte x 2p =

6p 9p
3. ei uliței 3p
4 . 4 cuvinte x 1p = 4p (ex: dimineață/seară,
ziua/noaptea) …………………………………….…………… 4p
5. 2 expresii corect explicate prin enunț x 3p =

6p 6 p
6 . Ideea corect

formulată ………… ………………………………….………..…..….…………….………… 10p

S U B IE CT U L II: 30 pu n cte

1 . îm-prej-mu-iesc, ra-rii, dăi-nu-ia, sep-tem-bri-e, 4 cuvinte despărţite corect x1p =
4p ……………………….. 4p

2 . 3 verbe x 1p = 3p, 3 adjective x 1p
3p ......................................................................................... 6 p

3. 3 cuvinte x 1p =
3p ......................................................................................................................... 3p

4 . 5 cuvinte x 1p =
5p 5p

5. 2 enunţuri x 1,5p =
3p 3p

6 . 6 cuvinte analizate corect x 1,5p =
9p 9p

S U B IE CT U L III: 2 0 pu n cte

- părţile compunerii, concordanţa cu tema
dată; …………………………………………………………….. 5p

- integrarea în compunere a unor expresii deosebite,
originalitate; ………….……….……….………….. 5p

- calitatea exprimării (consistenţă, coerenţă,
relevanţă); ……………………………………………………. 5p

- ortografia, punctuația, caligrafia, încadrarea în
pagină. ................................................................ 5p

D IN OF IC IU : 10 pu n cte
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Test de evaluare inițială MEM – clasa I

Autor: Sandu Doina

ȘcoalaGimnazială nr.1Hârșova

1.Numără şi scrie numărul potrivit:

2.Scrie vecinii numerelor:

5 8 1 4 9

3. Câte puncte a obţinut Ionuţ la concursul ’’Nimereşte ţinta’’?

4.O broasca a pornit de pe piatra cu numărul 1 spre piatra cu numărul 10 sărind
doar pe numerele pare. Colorează-le.

5.Ordonează crescător apoi descrescător cifrele

CRESCĂTOR:

DESCRESCĂTOR

6. Compară numerele şi pune în pătrăţele semnele < , > , =

4 6, 5 5 , 9 7, 0 10, 8 8

3
2

1

1 2 73 8 9 1654

1, 4, 0, 9,20, 6
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7.Încercuieşte numai obiectele de igienă personală:

8.Colorează cu negru caseta din dreptul rădăcinii, cu verde pe cea din dreptul
tulpinii, cu maro pe cea de la frunză şi cu roşu caseta de la floare:

9.Pe o ramură sunt 10 păsărele. Şi-au luat zborul 7 păsărele. Câte păsărele au
rămas?

10. Calculaţi:

3 + 1 = 9 - 1 =

2 + 2 = 8 - 1 =

6 + 1 = 7 - 3 =

4 + 3 = 6 - 2 =
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MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Competențe specifice:

1.1 Recunoașterea, scrierea, comparerea, ordonarea și efectuarea de adunări și scăderi în

concentrul 0 – 31;

3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat;

Obiective propuse:

� Să raporteze corect numărul la cantitate;

� Să scrie vecinii numerelor date;

� Să efectueze operația de adunare sugerată de textul problemei și desen ;

� Să enumere numerele pare în concentrul 0 – 10;

� Să ordoneze crescător și descrescător numerele date;

� Să compare două numere punând semnul de relație corespunzător;

� Să încercuiască obiectele de igienă personală;

� Să identifice corect părțile componente ale unei plante, marcându-le cu culoarea indicată;

� Să efectueze o operație de scădere sugerată de text și desen;

� Să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0- 10.

Itemi:

I1. Raportează corect numărul la cantitate;

I2. Scrie vecinii numerelor date;

I3. Efectuează operația de adunare sugerată de text și desen;

I4. Enumeră și colorează numerele pare în concentrul 0 – 10;

I5. Ordonează crescător și descrescător numerele date;

I6. Compară două numere punând semnul de relație corespunzător;

I7. Încercuiește obictele de igienă personală;

I8. Identifică părțile componente ale unei plante marcându-le corect cu culoarea indicată;

I9. Efectuează operația de scădere sugerată de text și desen;

I10. Efectuează adunări și scăderi în concentrul 0 – 10.

REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ, clasa I
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Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 Raporează corect numărul la
cantitate la toate situațiile

Raporează numărul la
cantitate la 2 situații

Raportează numărul la
cantitate la 1 situație

I2 Scrie corect vecinii tuturor
numerelor

Scrie corect vecinii doar la
4 numere

Scrie vecinii a 3numere
sau partial

I3 Scrie și efectuează corect
operația sugerată de text

Scrie corect operația dar
greșește rezultatul

Scrie gresit operația dar
pune corect rezultatul

I4 Colorează toate numerele
pare

Colorează doar 4 numere
pare

Colorează 3 numere pare
sau parțial

I5 Ordonează corect crescător și
descrescător numerele

Ordonează crescător și
descrescător având 2
greseli

Ordonează crescător și
descrescător având 4
greșeli

I6 Pune semnul de relație corect
între toate perechile de
numere

Pune semnul de relație
doar la 4 numere

Pune semnul de relație
corect doar la 3 numere

I7 Incercuiește 4 obiecte de
igienă personală

Incercuiește 3 obiecte de
igienă personală

Incercuiește 2 obiecte de
igienă personală

I8 Identifică părțile plantei
marcându-le corect prin
culoare

Identifică părțile plantei
având o singură greșeală

Identifică parțial părțile
componente ale plantei

I9 Scrie și efectuează corect
operația sugerată de text

Scrie corect operația dar
greșește rezultatul

Scrie greșit operația dar
pune rezultatul corect

I10 Efectuează corect toate
exercițiile

Rezolvă exercițiile având
2 greșeli

Rezolvă exercițiile având
4 greșeli

Acordarea calificativelor:

Realizeaza toti itemii corect si complet FB

Realizeaza corect 6/7itemi si 3 itemi partial B

Realizeaza Corect 4/5 itemi, partial 3 si incorect 2 S

Realizeaza partial 3 /4 itemi si incorect 7/6 itemi I

Descriptori de performanţă:
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Educația civică în mediul online

Metode de evaluare

Autor: Sîrbu Gabriela

Școala Gimnazială, Comuna Măgureni

„Dacă îmi spui o sa uit ,dacă îmi arați o sa țin minte ,dar dacă mă implici o sa ințeleg .”

Anonim

Pandemia provocată de coronavirus ne-a schimbat fundamental felul în care trăim. Izolarea impusă
în anumite perioade și învățământul online au adus cu sine mari probleme legate de educația civică
începând de la cele mai fragede vârste.

Educația civică înseamnă educația copilului pentru a trăi alături de ceilalți în societate, înseamnă
dobândirea de către elevi a cunoștințelor și competențele necesare unui cetățean pentru participarea la
viața publică.

„A trăi alături” ,“a participa la viața publică” implică acțiune susținută de niște convingeri formate în
timp, de niște sentimente și atitudini greu de descifrat în condițiile în care nu te afli față în față.

Ca să nu mai vorbim despre comunicarea nonverbală, prin gesturi, mimică, poziția corpului și
aspectul fizic, care în condițiile unui învățământ online, este foarte greu sau imposibil de realizat sau
vorba lui Caragiale: “Deși există, lipsesc cu desăvârșire “.

Un copil în fața monitorului, mai ales un copil crispat, inhibat, cu gânduri de genul:”oare mă aude
doamna?”, “oare mă vede doamna? “ și nu poți citi în gesturile și mimica lui decât îngrĳorare și
nemulțumire, uneori.

Cadrele didactice, începând de la învățământ preșcolar și până la cel universitar, au fost nevoite să
găsească soluții astfel încât să poată educa civic elevii de la distanță.

Personal, am încercat câteva modalitați pentru a face cât mai atractive și mai eficiente orele de la
educație civică desfășurate în fața unui monitor.

Astfel, după prezentarea noțiunilor noi și după discuțiile ce le-am purtat în grup, am lăsat elevii să
discute între ei, prin mesaje firești, și am putut să sesizez implicarea lor, părerile lor sincere și spontane.
La final am concluzionat și am ajuns la un consens. De asemena temele au fost unele practice sau care
au implicat acțiune, căutare: să caute și să prezinte o lectură din care să reiasă o anumită trăsătură civică
(bunătate, cinste, generozitate, modestie), să se gândească și să spună ce fapte bune sau mai puțin bune
au făcut în ultima săptămână, să scrie texte scurte pornind de la un proverb, să se costumeze cât mai
aporape de eroii pozitivi din anumite lecturi citate de ei.
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Am avut ore de educație civică online la care au participat și părinții și chiar au intervenit în oră, dacă
a fost cazul.

Nu în ultimul rând, au fost ore în care am pus anumiți elevi în rolul de învățător, eu fiind o elevă nu
prea ascultătoare.

In ceea ce privește evaluarea în orele de ed.civică in mediul online ,am constatat că elevii au raspuns
foarte bine și chiar au fost încantați să realizeze portofolii pe diferite teme sau pur și simplu pornind de
la un mesaj sau o situație reală .

Discuțiile declanșate de prezentarea portofoliilor au avut rolul de a aprofunda noțiunile de bază și în
același timp au contribuit la exprimarea părerilor propii,la argumentarea acestor părerii pentru ca în
final să se concluzioneze și să se ajungă la un consez.

De asemenea am folosit cu succes în evaluare și angenda faptelor bune pe o perioadă determiată de
timp,dar și anumite chestionare de auto-evalure,care au un rol important în dezvoltarea personalitații
copiilor.

Am îndrumat elevii în elaborarea unui jurnal personal de evidentă a timpului și a activităților
prioritare cu scopul de a le dezvolta spiritul de responsabilitate și disciplină.

Am folosit jocul didactic atribuind elevilor anumite roluri și cerandu-le să rezolve împreuna anumite
situați mai mult sau mai puțin dificile.

Educația online, în general, și mai ales educația civică online sunt foarte greu de realizat, dar nu
imposibil.


