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Evaluarea iniţială – impact, propuneri de optimizare 

 

- studiu 2011-2012  -  
 
 

 

 

ARGUMENT 

 

 Practicile evaluative curente în învăţământul preuniversitar  românesc tind să fie 

predominant orientate spre proceduri tot mai exacte şi riguroase de clasificare şi selecţie a 

elevilor, indiferent dacă e vorba de testările şi examenele cu caracter extern, naţional  sau de 

procedurile create şi puse în act în practica de zi cu zi a profesorilor, de evaluările iniţiale sau cele 

sumative. Puţini dintre dascăli se apleacă asupra individualităţii elevilor, a nevoilor de învăţare ale 

fiecăruia, construind strategii pe predare-învăţare-evaluare  care să îi ajute pe aceştia în 

cunoaşterea propriului nivel al achiziţiilor şi în construcţia şi perfectarea propriilor strategiilor de 

învăţare, eficiente.  

 Acestei realităţi practice i se opune, în acelaşi timp, realitatea asumării la nivel naţional 

a unor deziderate europene privind formarea şi dezvoltarea le elevi a unor competenţe care 

să le asigure autonomia în învăţare şi să le permită implicarea în  învăţare de-a lungul întregii 

vieţi.  

 

 

SCOP ŞI OBIECTIVE  VIZATE 

 

Prezentul studiu, realizat la iniţiativa Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Bacău 

la începutul anului şcolar 2011-2012, îşi propune identificarea condiţiilor în care s-a desfăşurat  

şi a efectelor  pe care evaluarea iniţială, reglementată metodologic prin Nota MECT  Nr. 

1691/12.09.2011, le-a înregistrat la nivelul subsistemului de învăţământ preuniversitar din 

judeţul Bacău în rândul elevilor , cadrelor didactice şi părinţilor.  

Scopul său este în egală măsură realizarea unei diagnoze  privind  impactul evaluării iniţiale  

asupra actorilor educaţionali implicaţi, precum şi formularea unui set de recomandări 

metodologice privind organizarea şi desfăşurarea la nivelul instituţiilor de învăţământ a evaluării 

iniţiale în anii următori şi sugestii privind proiectarea unor demersuri pedagogice individualizate 

şi derularea unor programe remediale şi de educaţie individualizată.  

 

Studiul s-a focalizat pe realizarea a cel puţin cinci obiective prioritare şi interdeterminate, 

respectiv: 

a. Surprinderea principalelor aspecte pozitive şi negative identificate de actorii educaţionali  

cu privire la organizarea şi desfăşurarea testării iniţiale în anul şcolar 2011-2012; 
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b. Estimarea gradului de informare a părinţilor şi elevilor cu privire la scopul şi importanţa 

evaluării iniţiale; 

c. Identificarea modalităţilor de pregătire a elevilor (recapitulare)  şi a condiţiilor in care s-

au susţinut probele de evaluare  iniţială;  

d. Aprecierea efectelor evaluării iniţiale asupra activităţii didactice/şcolare a cadrelor 

didactice şi elevilor; 

e. Identificarea şi construirea unui set de recomandări şi sugestii destinate ameliorării 

evaluării iniţiale a elevilor în anii şcolari următori, recomandări  fundamentate şi pe 

sugestiile actorilor educaţionali implicaţi ( elevi, cadre didactice, părinţi).  

 

 

METODOLOGIE  

 

Studiul a constat în realizarea unui sondaj de opinie în rândul a 534 de  elevi, 99 de cadre 

didactice  şi  524 de părinţi. Metodologia cercetării a inclus construcţia, aplicarea şi 

interpretarea unor chestionare concepute distinct, pentru cele trei categorii de subiecţi , aplicate 

faţă în faţă  de către profesorii consilieri şcolari din cabinetele şcolare de asistenţă 

psihopedagogică, într-un număr de   17 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Bacău . 

Eşantionul de unităţi şcolare în care s-au aplicat instrumentele de investigaţie a inclus şcoli 

din mediul urban şi rural, unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal, după cum urmează:  Şcoala cu 

Clasele I-VIII Sănduleni , Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Bacău, Liceul de Artă „George 

Apostu” Bacău, Şcoala cu Clasele I-VIII „George Călinescu” Oneşti, Şcoala cu Clasele I-VIII 

„Al. I. Cuza” Bacău, Colegiul „Henri Coandă” Bacău, Şcoala cu Clasele I-VIII „Sfântul Voievod 

Ştefan cel Mare” Oneşti,  Şcoala cu Clasele I-VIII  Nicolae Bălcescu, Şcoala cu Clasele I-VIII 

„George Enescu” Moineşti, Grup Şcolar „Al. Vlahuţă” Podu Turcului, Şcoala cu Clasele I-VIII 

„Mihai Drăgan” Bacău, Colegiul Naţional „ Gheorghe Vrânceanu” Bacău, Şcoala cu Clasele I-

VIII „Al. Sever” Moineşti, Şcoala cu Clasele I-VIII „Spiru Haret” Bacău, Şcoala cu Clasele I-VIII 

„ Dr. Al. Şafran” Bacău, Grup Şcolar Industrial „Letea” Bacău, Şcoala cu Clasele I-VIII Luncani.  

 

 

 

PRINCIPALELE CONSTATĂRI 

 

1. Opinia elevilor faţă de testarea iniţială 

 

Chestionarul construit pentru sondarea opiniei elevilor conţine itemi care au vizat: 

a. gradul de înţelegere de către elevi a scopului acestei evaluări ( explicaţiile primite de la 

profesori  în legătură cu scopul evaluării iniţiale); 

b. modalitatea de organizare a testării iniţiale (desfăşurarea unor activităţi de recapitulare 

înaintea testării iniţiale, susţinerea mai multor teste în aceeaşi zi); 

c. gradul de dificultate a testelor, perceput de elevi; 

d. măsura în care rezultatele testărilor iniţiale au fost valorificate ( recomandări primite de la 

profesori, impactul acestora asupra modului de organizare a propriului  program de 

învăţare); 

e. sugestii şi propuneri de îmbunătăţire a condiţiilor în care se realizează evaluarea iniţială.  
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I. Ce explicaţii aţi primit în legătură cu scopul acestei evaluări? 
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II. Opinia cadrelor didactice  faţă de testarea iniţială 

 

Chestionarul construit pentru sondarea opiniei profesorilor conţine itemi care au vizat: 

a. aprecierea aspectelor pozitive şi negative, din perspectiva profesorilor, cu referire 

la modul de organizare de către  MECTS a evaluării iniţiale; 

b.  modalităţi de valorificare din partea profesorilor a rezultatelor obţinute în urma 

evaluării iniţiale; 

c. domenii/aspecte de pregătire psihopedagogică pe care cadrele didactice le 

consideră ca fiindu-le necesare în vederea desfăşurării în condiţii mai bune a 

activităţii de predare-învăţare şi respectiv a evaluării iniţiale; 

d. sugestii şi propuneri privind organizarea şi desfăşurarea evaluării iniţiale în anii 

următori. 
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III.Opinia părinţilor faţă de testarea iniţială 

 

Chestionarul construit pentru sondarea opiniei privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

iniţiale, , aplicat unui umăr de 524 de părinţi,  conţine itemi care au vizat: 

a. modalitatea prin care au fost informaţi cu privire la desfăşurarea evaluării iniţiale; 

b. modalitatea de informare cu privire la rezultatele înregistrate de copii în urma 

aplicării testelor respective şi la măsurile de sprijinire a copiilor pe care le 

întreprinde şcoala în cazul în care elevii au înregistrat note sub 5 la teste; 

c. măsura în care copiii s-au pregătit în vederea susţinerii testelor iniţiale; 

d. sugestii şi propuneri de îmbunătăţire a condiţiilor în care se realizează evaluarea 

iniţială. 
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CONSIDERAŢII  PEDAGOGICE  ŞI  RECOMANDĂRI  DE  OPTIMIZARE 

 

 

 Analiza corelată a răspunsurilor înregistrate şi prelucrate statistic  permite formularea unor 

concluzii privind percepţia elevilor, cadrelor didactice  şi părinţilor asupra desfăşurării evaluării 

iniţiale şi sugestii oferite de aceştia privind organizarea şi desfăşurarea evaluării, concluzii 

formulate pe următoarele paliere: 

- scopul evaluării; 

- modalităţile de informare şi comunicare valorificate la nivel macro şi micro-sistemic           

( MECTS, ISJ, unităţi de învăţământ, beneficiari direcţi şi indirecţi); 

-   resurse alocate pentru desfăşurarea evaluării iniţiale, la nivelul unităţilor de învăţământ; 

- perioadă de desfăşurare şi discipline la care s-a desfăşurat evaluarea; 

- organizarea activităţilor de recapitulare premergătoare evaluării; 

- recomandări de optimizare. 
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MĂSURI: 

 

 O informare mult mai clară, accesibilă, pe canale eficiente şi realizată din timp, care să 

vizeze atât scopul evaluării iniţiale cât şi aspectele  metodologicede organizare a evaluării  

şi renunţarea la raportările complicate, la realizarea unei baze de date judetene (rezultatele 

trebuie folosite doar în interiorul şcolii, în beneficiul elevilor).  Aceasta va avea ca efecte: 

o o creştere a motivaţiei şi implicării elevilor într-o evaluare pe care o vor percepe ca 

pe un sprijin în propria învăţare, ca pe un punct de plecare şi conştientizare a 

propriului nivel al achiziţiilor şcolare, şi nu ca pe o clasificare şi ierarhizare 

demotivantă, funcţie de note şi scoruri obţinute; 

o acceptarea din partea cadrelor didactice a evaluării iniţiale ca un sprijin în 

proeictarea şi realizarea propriei activităţi, în construcţia unor parcursuri 

individualizate de învăare; posibilitatea respectării normelor de metodologie fără 

dificulatăţi, în condiţiile transmiterii la timp a informărilor şi datelor necesare în  

organizarea şi desfăşurarea evaluării iniţiale; 

o implicarea părinţilor într-un parcurs şcolar al propriului copil, despre care primesc 

informaţii personalizate, suplimentare, punctuale; 

  

 Asigurarea suportului logistic   - evitarea implicării profesorilor în susşinerea financairă 

a derulării evaluării iniţiale prin asigurarea, din partea instituţiilro de învăţământ,a   

resurselor necesare multiplicării testelor  

 

 O planificare mai eficentă a activităţii de evaluare iniţială: 
o revizuirea programelor pentru a face loc evaluării iniţiale în programul şcolar, 

evitând supraîncărcarea; 

o alcătuirea unui calendar al desfăşurării testărilor pentru fiecare clasă încă de la 

începutul anului şcolar şi informarea din timp a elevilor; susţinerea într-o zi şcolară 

a nu mai mult de două teste, pentru a se evita suprasolicitarea elevilor şi 

înregistrarea unor rezultate neconcludente, influenţate de gradul de oboseală 

crescut al elevilor; 

o programarea recapitulărilor şi alcătuirea unor planuri de recapitulare care vor 

include acele conţinuturi absolut necesare. 

 Oferirea unei consilieri metodologice cadrelor didactice, din partea specialiştilor CCD, 

CJAP, cu privire la evaluarea formativă şi  la rolul evaluărilor iniţiale într-o abordare 

formativă a predării şi a evaluării centrată pe susţinerea învăţării. 
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