
       COMPAR�: 

       1. Utilizând diagrama Venn realizeaz� o comparare a stilului t�u de predare cu stilul de predare al 

profesorului din secven�a 1 a filmului „Evaluarea”, stabilind care sunt asem�n�rile �i deosebirile. 

     2. Utilizând diagrama Venn realizeaz� o comparare a stilului t�u de predare cu stilul de predare al 

profesorului din secven�a 2 a filmului „Evaluarea”, stabilind care sunt asem�n�rile �i deosebirile. 

 

 

1.                        EU                                                                        PROFESORUL AUTORITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             EU                                                                                                PROFESORUL DEMOCRAT 

2. 

 

 

-explic sarcinile de rezolvare 
cuprinse în testul de evaluare; 
-testele de evaluare sunt 
anun�ate �i recapitulat 
materialul teoretic; 
-materialele ajut�toate 
(eventuale) sunt cunoscute de 
elevi. 

-aplic� testul ca metod� de 
pedepsire a elevilor; 
-nu d� explica�ii necesare 
rezolv�rii sarcinilor; 
-folose�te un ton agresiv. 

-explic�m sarcinile 
de lucru; 
-folosim materiale 
ajut�toare cunoscute 
de copii; 
-materialul teoretic 
care st� la baza 
testului este 
cunoscut �i 
reactualizat anterior 

-predau la 
înv���mântul 
primar 

-pred� la 
liceu (elevi 
mai mari) 

-folosim ca 
metod� de 
evaluare – 
testul.  



    ANALIZEAZ�: 

   Analizeaz� schema de mai jos, completeaz� întreb�rile �i formuleaz� posibile r�spunsuri, lucrând în pereche cu 

acel coleg de grup� care are sarcina „Argumenteaz�”. 

 

 Cine? 

 

 

 

 

 

      Ce? Unde? 

 

 

 

 

                        

                       Când? De ce? 

 

 

 

- CINE? 

Cine face evaluarea? 

Cine face analiza rezultatelor ob�inute? 

- UNDE? 

Unde se realizeaz� evaluarea? 

Unde trebuie s� se revin� în caz de rezultate slabe? 

- DE CE? 

De ce se face evaluarea elevilor? 

De ce se acord� calificative la clasele I-IV? 

- CÂND? 

Când se face evaluarea sumativ�? 

Când trebuie aplicat� o alt� metod� de evaluare? 

EVALUAREA 



- CE? 

Ce ne ofer� o evaluare corect�? 

Ce este evaluarea? 

 

  ASOCIAZ�: 

- Defini�i itemii. 

- Urm�rind schema de mai jos, asociaz� fiec�rei categorii, câte un item. 

- La itemii subiectivi, formuleaz� numai cerin�ele. 

 

            În general, itemii sunt considera�i a fi elemente din care se compune un instrument de evaluare: enun�uri, 

întreb�ri simple sau structurate, exerci�ii de orice tip, probleme etc. 

            În realitate, un item este mai mult decât atât, deoarece con�ine nu doar sarcina de lucru, ci �i formatul 

acesteia împreun� cu r�spunsul a�teptat. 

                        Item = întrebare + r�spunsul a�tept



 Itemi obiectivi Itemi semiobiectivi Itemi subiectivi 

Itemi cu alegere dual� 

Exp.Cite�te urm�toarea 

afirma�ie. Dac� afirma�ia este 

adev�rat� încercuie�te 

litera A. Dac� afirma�ia este 

fals� încercuie�te litera F. 

A – F Substantivul este partea 

de propozi�ie care denume�te 

fiin�e, lucruri, fenomene ale 

naturii. 

 

Itemi cu r�spuns scurt 

Exp.Care este formula 

perimetrului unui 

dreptunghi? 

R�spuns:P = L + L + l + l  

 

Eseu structurat 

Exp.Realiza�i o compunere 

cu titlul „Prim�vara în 

livad�” dup� urm�torul plan: 

Itemi cu alegere multipl� 

Exp: G�si�i substantivele în 

urm�toarele propozi�ii. Scrie�i 

litera corespunz�toare 

cuvântului subliniat care 

reprezint� un substantiv în 

spa�iul liber din fa�a propozi-

�iei. 

1. ..... Premisa(A) comun�(B) 

este in-clus�(C) în indica-

�ie(D). 

 

Itemi de completare 

Exp. Partea de propozi�ie 

care arat� despre cine se 

vorbe�te în propozi�ie se 

nume�te ..... 

R�spuns: Subiect. 

 

Eseu liber 

Exp.Motiva�i de ce se spune 

c� „Munca e br��ar� de aur.” 

Tipuri de 

itemi 

 

 

Itemi de asociere 

Exp. Pune în perechi cuvintele 

din cele dou� coloane: 

substantivul        arde 

 adjectivul           �ase 

pronumele          caiet 

numeralul           noi 

verbul                 harnic 

Întreb�ri structurate 

Exp.Citi�i cu aten�ie 

fragmentul: 

R�spunde�i la urm�toarele 

întreb�ri: 

1.Din ce text cunoscut de 

voi face parte fragmentul? 

2.Cine este autorul acestui 

Rezolvare de probleme 

Exp.  Grupa�i persona-jele 

care apar în textul „Mo� Ion 

Roat� �i Cuza-Vod�” (clasa a 

IV-a) în urm�toarea schem�, 

în func�ie de rolul pe care îl 

are în cadrul evenimentelor 

prezentate. Exemplifica�i cu 



 text? 

3.Care sunt personajele 

c�rora le apar�in replicile 

din fragment? 

citate încadrarea f�cut�. 

 

 

 

        APLIC�: 

       Completeaz� schema de mai jos, realizând astfel o investiga�ie a diferitelor metode �i instrumente 

de evaluare, din punctul de vedere al calit��ii acestora. 

       Pentru a marca calificativele foarte mare, mare, redus� utiliza�i cifrele de la 3 la 1. 

                                  Calificative  Metode �i 

instrumente de 

evaluare 

Ce 

metode 

utilizezi? 

Validitate  Fidelitate  Obiectivitate  Aplicabili- 

tate 

Scor 

total 

Ce 

metode 

ai vrea 

s� mai 

utilizez? 

ORAL    X     2     2      1        3  8  

SCRIS    X     3     3      2        2 10  

ACTIVIT��I 

PRACTICE 

   X     1      1       2        3  7  

OBSERVAREA 

SISTEMATIC� 

A COMPOR-

TAMENTULUI 

ELEVILOR 

   X     2      3       3       2 10  

INVESTIGA�IA 

 

          X 

PROIECTUL    X     3     2      1       3  9  

PORTOFOLIUL    X     2     2      2       2  8  

CHESTIONA-

RUL 

   X     3     3      3       1 10  

 



      ARGUMENTEAZ�:  

        G�se�te argumente care s� demonstreze deosebirile dintre: 

- Evaluare �i testare; 

- Evaluarea �i notare. 

 


