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Evaluarea indeplineste un set de functii si roluri , fiind in acelasi timp un mijloc de 
relationare eficienata a formarii elevilor cu necesitatile societatii aflate intr-un anumit moment al 
evolutiei sale; modalitate esentiala de control al impactului investitiilor financiare si de alta 
natura pe care societatea le face in sistemul educational; cel mai accesibil mecanism de 
autocontrol.  

    Scopurile posibile pentru un proces de evaluare educational sunt: 

• Diagnostic – pentru a monitoriza procesul si pentru a afla modalitatile prin care 
elevul asimileaza ceea ce I s-a predat, 

• Evaluativ -  pentru a evalua eficienta predarii , 
• Orienatare/ consiliere – pentru a asista elevii in luarea deciziilor privind viitorul,  
• Predictiv -  pentru a descoperi abilitati  si aptitudini potentiale si pentru a 

prevedea succesele viitoare probabile, 
• Selectie – pentru a determina care sunt cei mai potriviti candidati pentru un 

anumit curs sau o anumita clasa,  
• Notare – pentru a repartiza elevii in grupuri , pentru a diferentia elevii apartinand 

aceluiasi grup. 
In vederea realizarii unei evaluari eficiente sunt necesare raspunsuri la urmatoarele 

intrebari: 
• Ce evaluam?  
• Evaluam sistemul ca intreg sau una dintre componentele sale , randamentul sau 

eficienta educationala, procesul de formare, rezultatele scolare, niveluri de 
performanta, competente, aptitudini, capacitati, elementele de competenta, 
reprezentari mentale, atitudini. 

• Cu ce scop evaluam ? 
• Formativ, sumativ, de orientare, consiliere. 
• Pe cine evaluam ? 
• Elevii, formabilii. 
• Cum evaluam ? 
• Prin stabilirea clara si transparenta a parcursului : scopuri, obiective, instrumente 

de evaluare, interpretarea rezultatelor. 
• Cind evaluam? 
• La inceputul unui proces ( ciclu educational, an scolar, semestru, ora de curs), pe 

parcursul acestuia, la finalul sau. 
• Cu ce evaluam? 
- Cu instrumente de evaluare orala, scrisa, practica, 
- Prin observatie directa, structural, pe parcursul procesului, 
- Prin exercitii , probleme, eseuri, teme pentru acasa, 
- Prin proiecte, referate, teme pentru investigatii individuale sau de grup, 
- Prin portofolii individuale sau institutionale, 
- Prin proceduri de autoevaluare, evaluare pe perechi de grup, cu scopul cresterii 

reflectiei metacognitive si al socializarii institutionale. 
-  
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• Cine beneficiaza de rezultatele evaluarii? 
- Elevii, absolventii, profesorii evaluatori,conceptorii de curriculum, autoritatile 

abilitate in proiectarea examenelor, factorii de decizie,  

Odata stabilite raspunsurile specific  acestor intrebari,  se poate proiecta si construi 
situatia de evaluare sau de examinare, care capata conturul unui proces educational 
real. 

Proiectarea demersului de evaluare:  

In mod curent sunt utilizate doua strategii de evaluare: 

a) Strategia de evaluare sumativa – secventele de evaluare se desfasoara pe o 
perioada mai indelungata, are un caracter “ retrospectiv”,   globalizator, de 
insumare a unor elemente ale judecatii de evaluare, privind succesul sau 
esecul in functie de probele de evaluare aplicate. Principalul scop al oricarei 
actiuni de evaluare summativa este cel de a evidentia efectele, eficienta, 
rezultatele globale ale procesului educational, aflat intr-un moment final sau 
necesitand o decizie de schimbare. 

b) Strategia de evaluare formativa – care prin oportunitatea de reglare a 
sistemului in mod frecvent si in pasi mici, succesivi, asigura o periodicitate 
eficienta procesului in ansamblu, este implicita in procesul educational, are 
potentialul de a identifica punctele tari si cele slabe ale procesului, mizeaza pe 
evaluarea diagnostica a judecatii de valoare cu care se finalizeaza stimuland si 
o posibila analiza a mecanismelor si cauzelor esecului sau succesului. 
Principalul scop al oricarei actiuni de evaluare formative este cel de a 
optimiza, pri analiza feedback-ului produs, anumite etape ale procesului 
educational. 

Evaluarea si proiectarea instrumentelor de evaluare conform unor indicatori ca 
validitatea si fidelitatea, calitati esentiale ale instrumentului de  evaluare si a performantei 
asteptate, implica relationarea sistematica si transparenta a urmatoarelor componente: 

a) Abilitatile ce se doresc evaluate prin instrumentul de evaluare; 
b) Elementele de continut tinand de specificul curricular; 
c) Criteriile de corectare, notare care se materializeaza in grila sau baremul de corectare 

si notare si care vor fi in final transpuse in nota sau calificativ primit de  elev. 

 Sub denumirea de descriptori de performanta intra o categorie foarte diversa de 
formulari, descrieri ale performantei asteptate din partea elevilor aflati in situatia de 
evaluare.  Descriptorii stau la baza crearii si implementarii unui sistem complet nou de 
evaluare, respectand criterii unitare aplicabile la nivel national , pentru aprecierea 
rezultatelor elevilor. Calitatea de instrument de evaluare al acestora este ilustrara prin 
relatia de proportionalitate dintre nivelurile de performanta identificate si descrierea 
calitativa a acestora intr-o grila orientate crescator de la nivel inferior catre nivel superior.  

Esentiala este armonizarea metodologica si pragmatica parcursului obiective – 
instrument de evaluare – schema de corectare, notare.  
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Instrumentele de evaluare trebuie sa satisfaca proportia optima dintre cantitativ si 
calitativ in procesul de evaluare.  

Relatiile dintre curriculum si evaluare:  
   Evaluarea educationala este parte integranta , activa si importanta a 
curriculumului, dezvoltand relatii specifice si semnificative in termini de impact si efecte 
asupra elevilor,  profesorilor , asupra celorlalti agenti educationali. 
 Orice act de evaluare care se finalizeaza printr-o judecata de valoare cu impact 
asupra elevului, participa la furnizarea de informatii privind secvente ale procesului 
educational, efectele asupra elevilor sau rezultatele lor concrete.  
 Aceste informatii pot avea o natura, o structurare, forme si utilizari foarte variate. 
Pe baza acestor informatii pot fi definite doua tipuri de efecte ale relatiei curriculum- 
evaluare.  
Efectul de feedback : 

- Circulatia fluxului de informatie obtinuta pe baza aplicarii metodelor de evaluare 
specifice, dinspre subiectii evaluarii catre toti cei implicati in procesul de 
evaluare, este o forma de feedback semnificativ, deoarece in baza acestei 
circulatii se pot lua deciziile dorite de optimizare a procesului.  Monitorizarea 
acestui proces poate conduce la reglarea , optimizarea – ajustarea programului de 
formare, a aivitatilor de predare-invatare, instruire. Pentru o exploatare optima a 
efectului de catre profesor, raspunsul, reactia informata, decizia trebuie sa se 
succeada si sa se finalizeze cu rapiditate. Cea mai cunoscuta forma de feedback 
este cea a fluxului informatiilor specifice dintre elevi – profesori pe doua cai: prin 
intermediul evaluarii curente a activitatilor zilnice si prin intermediul examenelor. 

• Efectul de backwash: 
Nivelurile la care se poate observa actiunea acestuia sunt: 
- Metodele curente de predare, invatare, activitate in clasa, 
- Nivelurile motivationale ale elevilor, 
- Calitatea interactiunilor directe dintre profesor si elev , inclusiv stimularea prin 

evaluare, a conformarii automate in cazul anumitor elevi, la un anumit tip de 
cerinte ale profesorului,  

- Nivelul strategiei unitatii de invatamant, care poate sugera, in baza rezultatelor 
diferitelor tipuri de evaluare, preluarea de catre anumiti profesori a unor clase 
selectate de elevi. 

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE: 

  Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul ofera elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stapanire a cunostintelor , de formare a diferitelor capacitati. 

Metodele traditionale de evaluare au dobandit aceasta denumire datorita consacrarii lor in 
timp.  

Din aceasta categorie fac parte:probele orale, probele scise, probele practice. 
1. Probele orale – reprezinta metoda de evaluare cel mai des utilizata la clasa.    

Avantajele utilizarii probelor orale vizeaza: 
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• Flexibilitatea si adecvarea individuala a modului de evaluare prin posibilitatea de 
a alterna tipul intrebarilor si gradul lor de dificultate in functie de calitatea 
raspunsurilor oferite de elev. 

• Posibilitatea de a clarifica, corecta imediat eventualele erori sau neintelegeri ale 
elevului in raport cu un continut specific. 

• Formularea raspunsurilor urmarind logica si dinamica unui discurs oral, ceea ce 
ofera  mai multa libertate de manifestare a originalitatii elevului, a capacitatii sale 
de argumentare. 

• Tipul de interactiune directa creeata intre evaluator si evaluat , este de natura sa 
stimuleze modul de structurare a rspunsurilor de catre elev, incurajand si 
manifestari care permit evaluarea comportamentului afectiv atitudinal. 
 

2. Probele scrise  - sunt practicate datorita avantajelor imposibil de ignorant in 
conditiile in care dorim un proces de invatamant eficient, obiectiv in 
apreciere:  
• economia de timp pe care  o realizeaza in cadrul relatiei predare – invatare 

– evaluare. 
• acoperirea unitara ca volum si profunzime a continutului evaluat. 
• Posibilitatea evaluatorului de a emite judecati de valoare mult mai 

obiective. 
• Posibilitatea elevilor de a-si elabora raspunsul in mod independent ,  
• Diminuarea starii tensionate, de stress, cu impact negativ asupra 

performantelor elevilor mai timizi. 
3. Probele practice – ( demonstaratia, studiul de caz, plan de ingrijire, caiete de 

practica) - sunt utilizate in vederea evaluarii capacitatii elevilor de a aplica 
anumite cunostinte teoretice dar si a nivelului de stapanire a priceperilor si 
deprinderilor de ordin practic.  Acivitatile practice ofera posibilitatea elevului 
de a-si demonstra competentele generale – comunicare, analiza, sinteza, 
evaluare – dar si pe cele specifice , aplicative. 

Evaluarea si notarea  elevilor se realizeaza prin: 
• caietul de practica (instrument de lucru al elevilor), 
•   fisele de evaluare a stagiului clinic. 

1. Caietul de practica al elevului cuprinde : 
- Modulele din curriculum care contin invatamant clinic, 
- Activitatea individuala a elevului - prezentarea generală a pacientului 

(clientului) pentru o afectiune , culegerea de date ( informaţii ) urmărind 
autonomia celor 14 nevoi fundamentale, alcatuirea  unui plan de ingrijire,folosind 
informatiile culese, efectuarea  unei interventii specifice fiecarui modul.  

- Fisele de observare -sunt elaborate pe ani de studiu; completeaza tehnicile 
specifice fiecarui modul; ghideaza elevul in urmarirea evolutiei starii pacientilor; 
sunt necesare, ca interventii cu rol propriu, in procesul de ingrijire.  

-   Modul de evaluare-  elevul efectuează/participă la cel putin o interventie 
specifică si întocmeste un plan de îngrijire corespunzător, respectând etapele 
procesului de îngrijire, pentru fiecare criteriu elevul primeste 5 puncte: 0 = 
insuficient, 1 = corect pentru fiecare etapă a interventiei si a planului de îngrijire, 
nota elevului se obtine prin însumarea punctajului acordat.  
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2. Fisele de evaluare a stagiului clinic: 

      FISA DE EVALUARE A STAGIULUI CLINIC 

NR. 

CRT. 

CRITERII DE EVALUARE CALIFICATIV 

FOARTE 

BINE 

CALIFICATIV 

    BINE 

CALIFICATIV 

SATISFACATOR 

CALIFICATIV 

NESATISFACATOR 

1. CAPACITATI PERSONALE 

a. Punctualitate, 

b. Tinuta si 

comportament general, 

c. Initiativa, 

d. Spirit creator, 

e. Flexibilitate in gandire 

    

2. CAPACITATI TEHNICE 

a. Pregatirea materialelor, 

b. Pregatirea pacientului, 

c. Efectuarea procedurii 

d. Respectarea NPM 

    

3. CAPACITATI RELATIONALE 

a. Comunicarea cu 

pacientul si familia, 

b. Intelegerea empatica 

c. Integrarea in echipa 

d. Colaborarea cu 

membrii echipei. 

    

4. CAPACITATI EDUCATIVE SI 

PEDAGOGICE 

a. Ofera sfaturi 

corespunzatoare, 

b. Respecta indicatiile 

medicale, 

c. Respecta secretul 

professional 

    

CAPACITATI DE ORGANIZARE 

a. Identifica prioritatile, 

b. Selectaza urgentele, 

c. Actioneaza metodic, 

d. Evalueaza actiunile 

intreprinse. 

    

 

CALIFICATIV ACORDAT : 

SEMNATURA EVALUATORULUI      SEMNATURA ELEVULUI 


