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Ce 
predăm? 

Ce 
învățăm?  

Ce 
evaluăm? 

cum? 

de ce? 
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TITLE 04 
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TITLE 06 



cunoștințe 

3 

Nu știu 

Transmitere 
cunoștințe 

Știu 

,,cu cât înveți mai mult, cu atât știi mai mult... “ 



cunoștințe 

4 

Nu pot 

formare de 
competențe 

Pot 

,,nu e suficient să fii bun, trebuie să fii și bun la ceva”“ 



De ce e importantă evaluarea? 



Operațiile evaluării 

6 

• procedeele pentru culegerea informaţiilor 

• stabileşte o relaţie între un ansamblu de evenimente, caracteristici şi anumite 
simboluri (cifre, litere, expresii). 

Măsurarea  

• presupune emiterea unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării;  

• implică o atitudine axiologică, deci o raportare a rezultatelor la un sistem de valori 
(criterii).  

Aprecierea   

• exprimă scopul evaluării şi implică evaluatorul în roluri de factor decizional:  

• stabilirea obiectului evaluării (ce se doreşte a fi evaluat) în concordanţă cu 
obiectivele deciziilor care urmează să fie adoptate, adoptarea de măsuri 
amelioratorii pentru etapele următoare ale procesului de învăţământ. 

Decizia  



evaluarea 

De ce 
evaluăm? 

Ce 
evaluăm? 

Cui îi 
folosește? 

Pe cine 
evaluăm? 

Când 
evaluăm? 

Cum 
evaluăm? 



Niveluri/ paliere de evaluare 

I.  

• evaluarea reacţiei cursanţilor (dacă le-a plăcut cursul); 

II.  

• evaluarea învăţării cursului (dacă au interiorizat achiziţiile 
scontate); 

III.  

• evaluarea conduitei post-învăţare (dacă demonstrează / 
manifestă în mod curent comportamentul profesional vizat); 

IV.  

• evaluarea rezultatelor în termeni de rentabilitate (evaluarea 
costurilor, valoarea adăugată) 



Programarea evaluării performantelor 

1. Programarea evaluării și înștiințarea perioadei  

2. Notificarea pentru pregătirea sesiunii  

– prin autoevaluarea  

• performanței,  

• a responsabilităților postului  

– dezvoltarea de noi obiective. 

3. Specificarea clară a scopului evaluării 



De la “ascultarea” tradiţională (pentru a nota), la 
“ascultarea empatică” (pentru a dezvolta); 

• Putem asculta 125 până la 250 de cuvinte pe minut.  

• Gândim la o rata de 1.000 până la 3.000 de cuvinte pe minut. 

• Cu toate astea, aproximativ 85% din ce învățăm, provine din ascultare. 

• 45% din timpul nostru îl petrecem ascultând. 

• Suntem distrași, preocupați sau uităm 75% din timp. 

• Putem reproduce cam jumătate din ce ne spune o persoană, imediat după ce o auzim.  

• După acest moment, procentul se reduce la 20%. 

• Ascultarea empatică  
• ascultare pentru înțelegere.  
• ne dăm interesul pentru a vedea dorințele, motivele si situația 

interlocutorului.  
• presupune atenție și la elementele non-verbale ale comunicării pe lângă 

cuvinte.  
• ne ajută să înțelegem și sistemul de referință al celuilalt, făcând înțelegerea 

mai ușoară 



Organizația care învață - 
Individul care învață 

O structură unde oamenii îşi manifestă continuu capacitatea de 
a crea rezultatele pe care le doresc, unde sunt stimulate noi 

modalităţi de gândire, unde fiecare are libertatea de a aspira şi 
unde fiecare învaţă cum să înveţe alături de celălalt 

Senge, 1990 



Docimologia - ştiinţa evaluării 
• Termen: 

– dokime = probă, încercare;  
– dokimaze = ştiinţa despre probe, examene, lb. gr.  

• propus de psihologul francez Henri Pieron, în 1922,  
• cu sensul de tehnică de examinare. 

 
• = ştiinţa evaluării,  

– studiază procesul de elaborare şi de aplicare a probelor de evaluare  
– necesare pentru notarea şi examinarea cât mai obiectivă a celor implicaţi 

 
• Termeni derivaţi din docimologie: 

– docimantica = tehnica examenelor; 
– doxologia = studiul sistematic al rolului pe care îl joacă evaluarea în educaţia 

şcolară. 



Evaluare, evaluaţi, evaluatori 



Repere conceptuale  

Invitație la reflexie;    

Conceptele de: “evaluare”, “evaluator”, “evaluat” - implicaţii pedagogice 
şi psihologice; 

Metode de evaluare moderne;   

De la “ascultarea” tradiţională (pentru a nota), la “ascultarea empatică” 
(pentru a dezvolta); 

Erori în procesul de evaluare sau “asumarea subiectivităţii”. 



• A-i învăța pe lideri (actuali sau viitori) e o oportunitate sau un pericol? 

• Cum poate fi stimulată şi întreţinută curiozitatea cursanţilor?  

• E necesar să contribuim la modelarea comportamentelor sociale, la întărirea încrederii în 
forţele proprii sau din contră trebuie să încercăm să îi facem să fie mai reflexivi?  

• Trebuie să îi ajutăm să îşi menţină o imagine de sine pozitivă sau aceasta există deja și ar 
trebui să îi determinăm să fie mai critici față de ? 

• Cum îi putem determina să se întrebe destul de des: Pot fi un leader bun?: am vocaţie, 
aptitudine, tact, competenţă? 

Invitaţie la reflecţie  



Invitaţie la reflecţie  
• Vocaţie / știință …. 

– “…a te simţi chemat, ales pentru aceasta sarcină şi apt pentru a o îndeplini” (Rene Hubert),  

– sunt caracteristice?  

• Cunoaștere  sau / și  har? 

• credinţa în valorile sociale şi culturale,  

• conştiinţa responsabilităţii 

• arta de a te pune la dispoziția celor pe care vrei să îi conduci, de a le înţelege universul, de a le 
sesiza interesele care îi animă 

• Tact 

– tactul sau lipsa lui  

• gradul calitativ al interacţiunii sociale  

• gradul de adecvare a comportamentului 

• gradul de dezvoltare a personalităţii 

• gradul de respectare a particularităţilor psihice  

• asigurarea unui climat psihic optim pentru activităţile instructiv educative 

• Capacitatea de a înţelege cursantul 

– de a-i respecta personalitatea, stăpânire de sine, calmul, echilibrul,  

– aprecierea corectă şi obiectivă a cursanţilor,  

– principialitate şi consecvenţă în aplicarea normelor pedagogice,  

– spirit de răspundere 



Evaluare: 

• „actul de evaluare este un act de “lectură” a unei realităţi observabile. Această lectură se 
realizează cu ajutorul unei grile predeterminate şi conduce la căutarea, în interiorul acestei 
realităţi, a semnelor care demonstrează sau atestă prezenţa trăsăturilor aşteptate” (Ch. 
Hadji) 

• Termenul de “evaluare” a avut în timp diferite semnificaţii, astfel: 

- până în 1956,  

- accentul era pus pe cantitate, sensul de măsurare. 

- după 1956, odată cu lucrarea lui B. Bloom, “Taxonomia obiectivelor operaţionale”,  

- corespondenţă între rezultatele învăţării şi obiectivele operaţionale (obiectivele 
erau criterii de evaluare)   

- În prezent,  

- procesul formulării unor judecăţi de valoare despre procesul şi produsul învăţării, 
pe baza unor criterii calitative prestabilite. 

- accentul se pune pe formarea de competenţe.  

- acestea nu se mai asociază obiectivelor operaţionale. 

 

Evaluare  



Analfabetismul funcțional există la fiecare dintre noi. DE CE? 

• “Analfabetismul funcţional”  

– se manifestă când cineva a învăţat ceva dar nu ştie să pună în practică 
ceea ce a învăţat, nu ştie să se manifeste, să acţioneze. 

– Pandemie de analfabetism funcțional? 

– Analfabetismul funcțional se corelează cu lipsa de empatie? 

– Combaterea la nivelul indivizilor corelată cu implicarea lor în 
combaterea acestuia la nivelul sistemului 

 

 



Analfabetismul funcțional există la fiecare dintre noi. DE CE? 

• Dincolo de oferirea de informații, evaluarea ar trebuie să evalueze:  

– implicarea în dezvoltarea de politici educaționale 

– formarea și selectarea personalului de predare și a celui suport (formare 
inițială și continuă) 

– folosirea înțelegerii sistemelor de finanțare și implicarea în îmbunătățirea 
acestora 

– combaterea: 

• lipsei de coerență și predictibilitate în sistemul educațional 

• culturii organizațională orientate spre execuție și mai puțin spre inovare:  

• atitudinii de obediență și superioritate ierarhică dincolo de etica 

profesională. 

 

 



Obiectul evaluării 

ev
al

u
ar

e
 

Tradiţională:  

Cunoştinţe,  

Deprinderi,  

Capacităţi intelectuale,  

Trăsături de personalitate. 

În pedagogia 
modernă:  

Competenţe (cunoştinţe, deprinderi, 
capacitatea de aplicare),  

Performanţe,  

Prestaţii. 



Exerciţiu:  

Vă propun să vă amintiţi un moment 
de evaluare la care aţi fost supus(ă) 
şi să descrieţi stările trăite în acele 
momente. 

Evaluat şi evaluator 

Ce v-aţi fi dorit să fi fost altfel (să fi 
putut schimba) în acel moment?  

Cum l-aţi perceput pe 
evaluator? 

Cum aţi fi procedat dv. în 
situaţia respectivă?  



după cantitatea de informaţie verificată 

după momentul în care se realizează se 
pot distinge trei forme de evaluarea 

după agenţii evaluării 

după sistemul de referinţă  

după criteriul obiectivităţii în notare 

01 

02 

03 

04 

05 

Formele evaluării 



Formele evaluării 

 
– . 

Există mai multe criterii de clasificare a formelor evaluării: 

după cantitatea de informaţie 

verificată: 

• evaluare parţială  

• evaluarea globală; 

după criteriul obiectivităţii în 

notare: 

• evaluare obiectivă  

• evaluare subiectivă 

după sistemul de referinţă 

privind emiterea judecăţilor de 

valoare  

• evaluarea criterială  

• raportarea comportamentului realizat de elev doar la obiectivele propuse, 

însuşi instrumentul măsurării fiind testele axate pe obiective  

• evaluarea normativă  

• performanţa unui individ este judecată prin raportare la performanţa altuia 

… distribuţia performanţelor constituind norma; 

după agenţii evaluării: • evaluarea internă şi externă 

după momentul în care se 

realizează se pot distinge trei 

forme de evaluarea: 

• iniţială; 

• continuă (formativă); 

• finală (sumativă, de bilanţ). 

 



Evaluarea iniţială 

• se realizează atunci când un profesor preia pentru prima 
dată un colectiv de cursanți. 

 

• este necesară în proiectarea activităţii viitoare şi pentru 
stabilirea modalităţilor de intervenţie care se impun.  

 

• se utilizează testul de evaluare iniţială, probe scrise şi 
verificări orale. 



Evaluarea continuă (formativă) 
• se realizează pe parcursul procesului de instruire  

• are rolul de a indica unde se situează rezultatele parţiale faţă de cele finale. 

• facilitează şi motivează învăţarea,  

• evidenţiază progresul unui cursant sau lacunele şi obstacolele în învăţare.  

• feedback-ul furnizat de evaluarea formativă poate fi utilizat imediat pentru 
ameliorarea rezultatelor învăţării. 

• în cadrul acestui tip de evaluare pot fi folosite verificările orale, scrise şi 
practice.  

• Ritmicitatea aplicării evaluării continue depinde de mai mulţi factori:  

– numărul de cursanți, 

– timpul disponibil,  

– situaţia particulară a fiecărei clase şi a fiecărui cursant,  

– specificul obiectului de studiu etc. 



Evaluarea finală (sumativă) 

• se realizează la finalul unei etape de instruire (semestru, an, ciclu de învăţământ) sau la 
finalul studierii unui capitol.  

 

• furnizează informaţii despre nivelul de pregătire al cursanților la sfârşitul unei etape de 
instruire.  

 

• Evaluarea sumativă se concentrează mai ales  

– asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază,  

– ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai 
lungă de instruire. 

 

• Caracterul ameliorativ al evaluării sumative este relativ redus,  

– efectele resimţindu-se după o perioadă mai îndelungată, de regulă,  

– pentru seriile viitoare de elevi. 



Metode moderne de evaluare 

Metoda observării sistematice a comportamentului cursantului în 
procesul de învăţare 

Metoda portofoliului 

Metoda proiectului  

Metoda lucrărilor de grup  

Metoda autoevaluării  

Metoda dezbaterilor  



Metode moderne de evaluare 

• Ce observaţi mai des în viaţa de fiecare zi?  

• Ce vă atrage atenţia la ceilalţi? 

• Ce vă “spune” acest lucru despre dv.? 

• V-aţi întrebat de ce oamenii observă lucruri atât de diferite? 

• Care credeţi că sunt greşelile care se fac în procesul de 
observare a comportamentului cursanţilor?  

 



Observarea 

• Conţinutul observaţiei şcolare îl constituie:  

– simptomatica stabilă  

• atitudini faţă de activităţi,  

• teme,  

• jocuri,  

• colegi,  

• implicarea în activităţi)  

– simptomatica labilă  

• multitudinea şi natura comportamentelor verbale, 
non-verbale,  acţionale,  

• expresiile afective,  

• conduita verbală. 

• Trebuie să facem distincţia între observarea spontană, nesistematică şi cea sistematică. 

Cuvinte cheie:  
stabilirea obiectivului pentru care observ, discreţie, notarea imediată, coroborarea 
cu alte date, interpretarea corectă a datelor.  



Referatul 
• Referatul poate îmbrăca mai multe forme: 

– sinteză tematică din mai multe lucrări (referat sintetic) 
– analiza unei lucrări (referat analitic) 
– prezentarea unei investigaţii ştiinţifice independente. 

 
• Etapele elaborării unui referat sunt: 

– delimitarea temei 
– documentarea (selectarea surselor de informaţie, parcurgerea materialelor, 

prelucrarea informaţiilor) 
– formularea titlului 
– conceperea planului lucrării 
– redactarea referatului 
– prezentarea şi valorificarea acestuia. 

 
• Dimensiunea referatului variază în funcţie de complexitatea temei abordate (7-8 pagini). 

 
• Cursanții îşi însuşesc informaţii şi îşi exersează o multitudine de abilităţi intelectuale: 

analiză, sinteză, argumentare şi interpretare etc. 



Proiectul 

• Etape: 

– definirea şi înţelegerea sarcinii  

• eventual şi prin începerea rezolvării acesteia,  

– rezolvarea sarcinii: 

• se continuă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care cursantul are 

permanente consultări cu formatorul sau alte surse de informare)  

– prezentarea  

• unui raport asupra rezultatelor obţinute  

• dacă este cazul, a produsul realizat.  

• poate fi  

– individual  

– de grup.  

• Titlul/subiectul va fi ales de către formator sau grupul de cursanţi 



Portofoliul 

• Este un instrument de evaluare care “povesteşte istoria unui elev”  

(Paulson) 

 

• “Elevul participă la elaborarea portofoliului său, contribuind, alături de 
cadrul didactic, la selecţia lucrărilor pe care el însuşi le apreciază ca fiind 
reprezentative pentru progresele sale” şi îmbină funcţiile formativă şi 
informativă ale evaluării. 

 (M. Manolescu) 

 

• colecţie exhaustivă de informaţii despre progresul cursantului, obţinut 
printr-o varietate de metode şi tehnici de evaluare 



• poate fi urmărit progresul  
– în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental  

• cuprinde o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale 
cursantului,  
– care îl reprezintă  

– care pun în evidenţă progresele sale;  

– care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale. 

• este o ocazie unică pentru cursant de a se autoevalua,  
– de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. 

– cursanţii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, 
propriul progres 

 

• “Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea continuă, progresivă 
şi multilaterală cu activitatea şi cu produsul final. Aceasta sporeşte 
motivaţia învăţării.” (Ioan Cerghit) 
 
 
 

Portofoliul 



Autoevaluarea 

• cursanţii devin subiecţi activi ai activităţii de formare  

• înţeleg reluarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor educaţionale.  

• evaluarea realizată de formator se repercutează direct asupra calităţii 
actului autoevaluării.  

• Pentru formarea deprinderilor autoevaluative: 

– cursanţii trebuie să cunoască obiectivele programului și criteriile  de 
evaluare; 

– după fiecare sarcină primită, cursantul ar trebui să-şi constate 
lacunele, neclarităţile, erorile, conştientizarea lor fiind primul pas către 
obiectivarea autoevaluării.   



Autoevaluarea 
• căi de formare şi de educare a capacităţii de autoevaluare, precum: 

– auto-corectarea sau corectarea reciprocă  

• cursantul este solicitat să-şi depisteze operativ unele erori sau paralel se poate 
realiza corectarea lucrărilor colegilor;  

• prin depistarea greşelilor proprii sau ale colegilor, chiar dacă nu sunt date note, 
se face un prim pas pe drumul conştientizării competenţelor în mod 
independent; 

– notarea reciprocă  

• cursanţii îşi apreciază reciproc contribuţia la rezolvarea unei probleme (fiecare 
cursant îşi apreciază colegii); 

– metoda de apreciere obiectivă a personalităţii  

• întregul colectiv al grupului de formare este antrenat în evidenţierea rezultatelor 
obţinute. 

– auto-notarea reciprocă  



Autoevaluarea 
• căi de formare şi de educare a capacităţii de autoevaluare, precum: 

– auto-corectarea sau corectarea reciprocă  

– notarea reciprocă  

– metoda de apreciere obiectivă a personalităţii  

– auto-notarea reciprocă  

• evaluarea cursanţilor în educaţia adulților  se prelungeşte obligatoriu dincolo de stagiul de 
formare până la locul de muncă,  

• pentru că doar la locul de muncă pot fi probate competenţele formate, dezvoltate, 
actualizate.  

• demersul evaluativ la locul de muncă este mai dificil, însă doar acolo se constată adevăratul 
transfer de achiziţii şi gradul de menţinere al lor, ca raţiune de a fi a oricărui stagiu de 
formare.  

• cursantului i se cere să-şi dea o notă, care apoi este discutată de formator împreună cu 
ceilalţi cursanţi; 



Metoda Eseului 
• O abordare specifică a evaluării performanțelor care 

solicită evaluatorului să compună un eseu cu tema:  
– Ex: descrierea comportamentului angajatului.  



Studiul de caz (SC) 

• Auto-cazul 

– formă a SC în care autorul vorbeşte despre propria sa 
experienţă într-un anumit domeniu; 

• orice om poate să vorbească despre munca sa, despre dificultăţile 
întâmpinate în activitatea sa, despre principalele riscuri pe care cei 
tineri ar putea să le evite etc. 

• un manager poate, de asemenea, consemna, pentru folosul celor 
tineri, întregul demers, cu toate surprizele, satisfacţiile sau 
insatisfacţiile întâmpinate în activitatea managerială; 

– auto-cazul are şi el mai mult conotaţii didactice, fiind 
folosit de cei tineri în procesul formării lor profesionale; 



Studiul de caz 

Trebuie să fie: 

Real • să reflecte o situaţie, un proces, un fenomen, un 

eveniment  

• petrecut într-o organizaţie în activitatea unei 

persoane 

• Sau foarte posibil a se fi petrecut în trecut sau a se 

petrece în viitor; 

Semnificativ • să abordeze 
• o situaţie cu adevărat importantă,  
• un proces relevant,  
• un fenomen complex,  
• un eveniment amplu petrecut într-o organizaţie sau 

în activitatea unei persoane; 

Instructiv • să reprezinte un instrument util pentru potenţialii 

utilizatori; 

Incitant  • să stimuleze interesul celor implicaţi pentru situaţia 

prezentată, analiza şi interpretarea acesteia; 

Complex  • să includă un set de informaţii determinante care să facă 

utilă folosirea sa în diverse activităţi. 



Studiul de caz 
Categorii de rapoarte 

singular • este descris un singur caz,  

• descrierea este narativă,  

• este prezentat contextul, evoluția în timp sau modificările survenite în urma unei 
intervenții 

multiplu ca și colecție de 
studii de caz singulare 

• apar ca și capitole sau secțiuni separate.  
• raportul conține: a) studiile singulare b) o secțiune care analizează date din mai 

multe cazuri 

multiplu fără 
prezentarea cazurilor 
singulare 

• o analiză cross-case (care analizează date din mai multe cazuri).  

• fiecare capitol este dedicat unei teme și nu unui caz,  

• informația despre cazurile individuale este dispersată în mai multe capitole 

format întrebare-
răspuns 

• modul de organizare și prezentare a informației nu este narativ, ci de tip întrebare 
răspuns, urmărind temele de cercetare.  

• acest format permite ca cititorul să identifice foarte rapid o anumită informație care 
îl interesează mai mult, cu dezavantajul ca o astfel de prezentare a informației 
pierde din logica narațiunii și din descrierea contextului care este foarte importantă 
în realizarea unui SC 



FISHBOWL – TEHNICA ACVARIULUI: 

• = metoda interacțiunii observate  

• urmărește ca participanții la curs să fie 
implicați să fie puși, alternativ, în dublă 
ipostază:  

– pe de o parte,  

– participanții activi la o dezbatere, pe altă 
parte, observatori ai interacțiunilor care 
se produc. 

• Utilizarea acestei metode presupune 
respectarea următoarelor etape:   

• Dispunerea mobilierului: înainte de 
intrarea elevilor în clasă, scăunele 
sunt așezate în două cercuri 
concentrice. 

 



Evaluare on-line 



Erori în evaluare 

• tendinţa de a menţine prima impresie sau de a menţine o primă evaluare, chiar şi când există date 
care să o infirme.  

• supraaprecierea sau subaprecierea rezultatelor sub influenţa impresiei generale a profesorului; 

• există tendinţa de a trece cu vederea unele greşeli şi rezultate slabe cu o bună reputaţie şi de a 
ignora progresele,  

Efectul halo (întâlnit şi în procesul de evaluare) =  

• din dorinţa cadrului didactic de a distribui notele conform curbei lui Gauss; va aprecia cu exigenţă 
diferită, la clase diferite, (ex. La o clasă foarte bună exigenţa creşte, la alta mai slabă scade.  

Efectul curbei lui Gauss 

• tendinţa examinatorului de a acorda notele liniar (toată gama de note, acordate în aceiaşi proporţie) 
sau prin distribuirea acestora cu o frecvenţă liniară în formă de j (ex. Multe note mici şi puţine mari 
sau multe note mari şi puţine mici);   

Ecuaţia personală sau eroarea individuală constantă = 

• presupune înlocuirea unor criterii de apreciere a rezultatelor cu altele de tipul: formă grafică, 
acurateţe, modalitatea inedită de prezentare etc.; 

Eroarea logică =  

• tendinţa de a aprecia cu indulgenţă persoanele cunoscute în comparaţie cu cele mai puţin 
cunoscute;  

Efectul blând =  

Eroarea de generozitate, Efectul Pygmalion, Efectul de contaminare, Efectul de contrast sau de ordine, Eroarea de tendinţă centrală 



Erori în evaluare 

Efectul halo, Ecuaţia personală, Eroarea logică, Efectul blând, Efectul curbei lui Gauss  

• constă în acordarea unor evaluări foarte mari în raport cu nivelul de pregătire prin probe uşoare şi exigenţă 
scăzută;  

Eroarea de generozitate  

• are ca efect modificarea comportamentului cursantului în raport de convingerea profesorului că acel cursant nu 
poate satisface cerinţele şcolare;  

Efectul Pygmalion (dupa R.A. Rosenthal şi L. Jacobson)  

• se referă la situaţia în care cunoaşterea evaluărilor acordate de ceilalţi profesori influenţează aprecierea unui 
evaluator; 

Efectul de contaminare  

• tendinţa de a subevalua un răspuns slab care este dat de către cursant în urma unui răspuns foarte bun şi 
tendinţă de a supraaprecia un răspuns bun primit după un răspuns slab 

Efectul de contrast sau de ordine:  

• se concretizează în renunţarea cadrului didactic de a acorda note foarte mici sau note foarte mari din precauţia 
de a nu greşi sau din dorinţa de a mulţumi pe toată lumea 

Eroarea de tendinţă centrală 



Care credeți că sunt cele mai frecvente 
3 erori de evaluare posibile? 

1. Efectul halo,  

2. Ecuaţia personală,  

3. Eroarea logică,  

4. Efectul blând,  

5. Efectul curbei lui Gauss  

6. Eroarea de generozitate,  

7. Efectul Pygmalion,  

8. Efectul de contaminare,  

9. Efectul de contrast sau de ordine,  

10. Eroarea de tendinţă centrală 

 



FACTORI PERTURBATORI AI EVALUĂRILOR 

Care țin de cadrul didactic  

• atitudinea cadrului didactic pe perioada evaluării (empatică sau rece).  

– influențată de imaginea cursantului bun sau de propria sa proiecţie 
mintală despre cum ar trebui să fie şi ce ar trebui să facă un cursant bun; 

• valorile avute, diferenţele de gen  

– acelaşi sex se apreciază mai corect decât cei de sex diferit. 

Care ţin de cursant; 

• particularităţile sale de personalitate 

– temperament extrovertit poate să fie supraevaluat la o evaluarea orală;  

– probleme de pronunție poate fi subevaluat;  

– scrie ilizibil 

• experiența anterioară 



FACTORI PERTURBATORI AI EVALUĂRILOR 

Strategiile şi metodele de evaluare didactică utilizate pot induce erori de 
evaluare  

• evaluarea orală: nu permite realizarea unor aprecieri complete  

• lucrare scrisă: tratarea incompletă a unui subiect nu stabileşte cu 
precizie lacunele 

Circumstanţele sociale în care se realizează evaluarea; 

• pot duce, uneori, la creşterea subiectivităţii  

• dorinţa de a avea rezultate bune la evaluarea programului 



Organizaţia care învaţă 

Dezvoltarea unui sistem de evaluare nu doar individual 

• Lucrul în echipă/ cooperarea  

• rezolvarea de grup a problemelor,  

• funcţionarea după principii sinergetice,  

• diversitatea ca resursă. 

• Învățarea organizațională 

• Învăţarea în echipă 

• O viziune comună 

• Gândirea sistemică 

 

 

 



Aplicaţie: Exerciţiul Câmpul de forţe 

 

 Gândiți-vă la un aspect pe care ați dori să-l schimbați la dvs. 

din punct de vedere profesional, în sens de dezvoltare (ceva 

ce nu știți să faceți și ați vrea să învățați, ceva ce ați vrea să 

învățați să faceți mai bine decât o faceți în prezent). 

  Ex.: nu știu să lucrez cu ……………… 

  Descrieți cât puteți de bine starea actuală. 

  Descrieți starea dorită, cum ați vrea să se schimbe starea 

actuală. 

  Inventariați toate forțele propulsatoare (care v-ar determina 

să faceți schimbarea dorită) 

  Ex.: aș fi mult mai popular în rândul ………….. 

  Inventariați toate forțele inhibitoare (care vă împiedică să 

faceți schimbarea) 

  Ex.: nu știu de unde să încep; este o avalanșă de 

informații și nu pot 

face selecție între cele valoroase și balastul 

informațional 

 Comparați forțele propulsatoare cu cele inhibitoare (numeric 

și din punctul de vedere al complexității). 

   Ce puteți face să învingeți forțele inhibitoare? 

Măiestria personală 



„Fiecare organizație este produsul modului în care gândesc și 

interacționează membrii săi.” 

 seturi de idei (presupuneri, generalizări etc.) sau practici care 

influenţează: 

 modul oamenilor de a privi, a înţelege lumea şi a-i da un sens; 

 alegerea răspunsurilor la diferitele situaţii cu care se confruntă 

 analiza lor permite identificarea perspectivelor oamenilor, 

înţelegerea acţiunilor lor în diferite contexte, a factorilor care 

determină inerţia sau blocarea învăţării individuale sau 

organizaţionale. 

 Ex. 1: personalul care se apropie de pensie, nu mai trebuie să 

depună eforturi („Lasă, faceți voi ăștia mai tineri, mie ce-mi mai 

trebuie...”); 

 Ex. 2: personalul care nu depune eforturi de a găsi soluții inovative 

sau care renunță atunci când lucrează cu grupuri dezavantajate 

(„Oricum e degeaba, ce fac.”) 

Reconsiderarea modelelor mintale 



Învăţarea în echipă „Învățarea înseamnă 
interconectare.” 

• Promovarea dialogului, a discuţiilor constructive, a schimburilor de idei, abilităţi de 

rezolvare a problemelor 

• Înţelegerea „lucrului împreună” pentru o viziune comună 

• A fi eficient fără a degenera într-o „gândire de grup” 

 

• Team buildingul bazat pe rezolvare de probleme  

• desemnarea echipei  

• identificarea problemei 

• ședințe de brainstorming.  

• examinarea cauzelor posibile, până când se ajunge la cauzele profunde  

• plan de acțiune concret pentru a rezolva problema.  

• evaluarea planului propus 



1. Care este raportul dintre sistemul 
informațional si sistemul informatic ? 

2. Arătați principalele tipuri de 
informații si caracteristicile acestora. 

3. Ce sunt circuitele informaționale si 
fluxurile informaționale ? 

4. Care sunt si în ce constau funcțiile 
sistemului informațional ? 

5. Analizați în ce fel elementele 
relaționale reprezintă un factor de 
asigurare a eficientei sistemului 
informațional. 

6. Formulați aprecieri personale asupra 
perspectivelor dezvoltării sistemului 
informațional. 

Proiectarea unui sistem informațional 



1. Evaluarea celor din cadrul unei echipe (mini-organizația creată) 

2. Evaluarea cursului și a profesorilor 

• Calitatea este politețea profesorilor 

Feedback între egali? 



• Adaptarea la schimbare vine prin învățarea unor noi moduri de a gândi și de a privi lucrurile 

• Exerciții: 

• 1. elaborarea unei hărți mentale 

• 2. elaborarea unui model de determinare a sentimentului de apartenență la organizație 

• se construieşte pe viziunile personale împărtăşite de membri  

Reconsiderarea modelelor mintale 



Dimensiunea 1 – perspective: 
• Cursanții se pot evalua ei înşişi (autoevaluare) sau pot fi 

evaluaţi de către ceilalţi (evaluarea de către ceilalţi). 
 
Dimensiunea 2 – forme:  
• evaluarea poate avea trei forme diferite  

• evaluarea proceselor de învăţare,  
• evaluarea rezultatelor învăţării şi  
• evaluarea prognostică.  

• Fiecare formă are avantajele şi dezavantajele ei. 
 
Dimensiunea 3 – standarde de referinţă:  
• pentru evaluare, un profesor se poate orienta spre un 

standard individual (cursantul),  
• spre un standard obiectiv (obiectivul învăţării)  
• spre un standard social (poziţia elevului în clasă).  
• Impactul pe care evaluarea îl va avea asupra învăţării viitoare 

a elevului depinde foarte mult de standardul de referinţă. 



Ce știu? 
 

Ce vreau să știu? Ce am învățat? 



Thanks to all those who supported us in 
making the documentation and making this 
material (alfabethical order): 
• Daniela Cirică 
• Tiberiu Foriș, prof. 
• Florin Leașu, assoc. prof.  
• Daniela Moșoiu, assoc. prof.  
• Daniela Necșoi, assoc. prof.  
• Rodica Nicolescu, prof.  
• Mariana Norel, prof.  
• Gheorghe Onuț, assoc. prof.  
• Mariela  Pavalache, prof.  



Resurse on-line: 
 
• https://jamboard.google.com/ 

 
• sli.do 

 
• coggle.it 




