PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DE EVALUARE
Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu proiectarea demersului de
predare/învăţare şi în deplină concordanţă cu acesta. Câteva întrebări utile în proiectarea
instrumentelor de evaluare sunt următoarele:
- Care sunt competenţele din programa şcolară, pe care trebuie să le dobândească elevii?
- Care sunt performanţele minime, medii şi superioare pe care le pot atinge elevii, pentru a
demonstra că au atins aceste competenţe?
- Care este specificul colectivului de elevi pentru care îmi propun evaluarea?
- Când şi în ce scop evaluez?
- Pentru ce tipuri de evaluare optez?
- Cu ce instrumente voi realiza evaluarea?
- Cum voi proceda pentru ca fiecare elev sa fie evaluat prin tipuri de probe cât mai variate astfel
încât evaluarea să fie cât mai obiectivă?
- Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare administrate, pentru a elimina
eventualele blocaje constatate în formarea elevilor şi pentru a asigura progresul școlar al
fiecăruia dintre ei?

Adeseori, evaluarea formativă este înlocuită cu evaluarea curentă, în accepţiunea tradiţională de
“notare ritmică”, constând în probe stereotipe precum dictări, calcule, compuneri, diverse tipuri
de exerciţii etc., care sunt apreciate prin note în mod aproximativ, fără interes în ceea ce priveşte
nivelul cognitiv, afectiv, psihomotor, relaţional. O astfel de evaluare are în vedere doar unele
tipuri de comportamente, de obicei nerelevante pentru personalitatea elevului şi neglijează
aspecte importante ca: gândirea, imaginaţia, atitudinea de responsabilitate, adoptarea unor
metode proprii de lucru, competenţa de comunicare şi de relaţionare etc.
Ceea ce este generalizat în evaluarea curentă din şcoli este stocarea în memorie a abstracţiilor şi
promptitudinea reproducerii acestora. Multe cunoştinţe şi capacităţi care necesită evaluare sunt
ignorate, deşi sunt, în egală măsură, variabile importante ale învăţării, cum ar fi: atitudinea
elevului faţă de învăţare, faţă de disciplina de studiu, faţă de educator şi faţă de interrelaţiile din
interiorul colectivului de elevi, modul în care elevul învaţă (sistematic sau sporadic), modul cum
abordează cunoştinţele pentru a rezolva probleme practice, specifice vieţii cotidiene etc.
Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului
înregistrat de elev în raport cu sine însuşi, pe drumul atingerii competenţelor prevăzute în
programă. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune
elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte.
In acest sens, câteva aspecte pot fi avute în vedere:
- modificarea raportului dintre evaluarea sumativă, care inventariază, selectează şi ierarhizează
prin notă şi evaluarea formativă, ce are drept scop valorificarea potenţialului de care dispun
elevii şi conduce la perfecţionarea continuă a stilului şi a metodelor proprii de învăţare;
- realizarea unui echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi evaluarea orală: aceasta din urmă,
deşi presupune un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor şi blocaje datorate
emoţiei sau timidităţii, prezintă avantaje deosebite, ca: realizarea interacţiunii elev-profesor,
demonstrarea comportamentului comunicativ şi de inter-relaţionare a elevului.
- folosirea cu mai mare frecvenţă a metodelor de autoevaluare şi evaluare prin consultare în
grupuri mici.
În raport cu momentele realizării evaluării, în proiectul unităţii de învăţare apar specificaţii:
evaluare iniţială, formativă sau sumativă.
Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare trebuie însoţită în mod sistematic de o
autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev. Numai
astfel pot fi stabilite modalităţile prin care poate fi reglată, de la o etapă la alta, activitatea de
învăţare / formare a elevilor în mod diferenţiat.

Tipuri de itemi

Teoria şi practica evaluării evidenţiază mai multe criterii pe baza cărora pot fi clasificaţi itemii.
Unul dintre criteriile cel mai des utilizate este acela al gradului de obiectivitate oferit în
corectare. În funcţie de acest criteriu, itemii pot fi clasificaţi în trei mari categorii:
a. Itemii obiectivi asigură un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare şi
testează un număr mare de elemente de conţinut într-un interval de timp relativ scurt. Răspunsul
aşteptat este bine determinat, ca şi modalitatea de notare a acestuia.
b. Itemii semiobiectivi permit ca răspunsul aşteptat să nu fie totdeauna unic determinat,
modalitatea de corectare şi notare inducând uneori mici diferenţe de la un corector la altul.
Aceştia testează o gamă mai variată de capacităţi intelectuale, oferind în acelaşi timp
posibilitatea de a utiliza şi materiale auxiliare în rezolvarea sarcinilor de lucru propuse.
c. Itemii subiectivi (cu răspuns deschis) solicită un răspuns amplu, permiţând valorificarea
capacităţilor creative ale elevilor. Aceştia sunt relativ uşor de construit, principala problemă
constituind-o modul de elaborare a schemei de notare astfel încât să se poată obţine unitate şi
uniformitate la nivelul corectării.

a. Itemi obiectivi
Fie că este vorba de activităţi de proiectare şi programare (Informatică), fie că este vorba de
activităţi de utilizare şi combinare a instrumentelor informatice (Tehnologia Informaţiei), lucrul
cu calculatorul implică formulări standardizate, lipsite de echivoc, itemii obiectivi şi cei
semiobiectivi reprezentând instrumente de evaluare frecvent aplicate la aceste discipline.
Itemii obiectivi sunt caracterizaţi prin:
- structurarea sarcinilor propuse şi standardizarea formatului lor de prezentare;
- corelarea strictă a sarcinilor cu obiectivele de evaluării;
- capacitatea de a testa un număr mare de elemente de conţinut într-un timp relativ scurt;
- obiectivitate privind aprecierea răspunsului;
- posibilitatea asocierii cu un sistem de notare extrem de simplu: punctajul aferent se acordă
integral, se acordă parţial conform unei reguli (formule) de calcul sau nu se acordă deloc (în
funcţie de răspunsul aşteptat);

- rolul secundar pe care îl au de a obişnui elevul cu formulări standard, ştiinţifice, elemente utile
în construirea răspunsurilor pentru itemii semiobiectivi şi subiectivi.
a.1. Itemi cu alegere duală
Alegerea duală presupune formularea unei cerinţe cu două variante complementare de răspuns
(Adevărat/Fals, Da/Nu, Corect/Incorect etc.).
Se pot verifica prin intermediul itemilor cu alegere duală:
– cunoştinţele legate de corectitudinea sintactică a unor expresii (comenzi, instrucţiuni, notaţii
etc.);
– înţelegerea semnificaţiei unor noţiuni din terminologia de specialitate (denumiri, instrumente
de prelucrare, metode de rezolvare, proprietăţi etc.)
– recunoaşterea unor explicaţii, definiţii, sau imagini.
Itemii de acest tip se prezintă sub forma unor întrebări sau enunţuri, efortul elevului reducânduse la identificarea unui răspuns din două posibile. Achiziţiile evaluate prin itemii cu alegere
duală sunt de regulă rudimentare. Fac excepţie enunţurile care pun în evidenţă justificări ale unor
proprietăţi, operaţii sau reguli, justificări care necesită achiziţii cognitive superioare. Tot în
categoria itemilor cu alegere duală se pot realiza cerinţe care necesită din partea elevului operaţii
de anticipare a efectului unei operaţii prin aplicarea unui sistem riguros de cunoştinţe într-un
context nou. Aceştia sunt itemii cu cel mai înalt grad de dificultate.
Atragem atenţia asupra faptului că lipsa “firului roşu“ care pune în evidenţă elementele
sistematice întâlnite în utilizarea unui produs soft (chiar şi în cazul unui soft de bază) conduc la
un experimentalism accentuat care împiedică formarea capacităţii elevului de a se adapta
situaţiilor noi, neexersate.
Factorul de discriminare fiind însă extrem de mic, elevul va putea obţine un rezultat acceptabil la
un test format numai din astfel de itemi alegând la întâmplare un răspuns dintre cele două admise
pentru fiecare item în parte.
De obicei, itemii cu alegere duală sunt formulaţi în combinaţie cu itemi subiectivi de tipul
“Justificaţi...”, “Scrieţi varianta corectă...”, “Explicaţi în ce constă eroarea...“ etc. În aceste
cazuri, o parte din punctaj este alocată justificării.
Pentru proiectarea corectă a itemilor cu alegere duală este necesară respectarea următoarelor
cerinţe:
- formularea clară a enunţului, fără ambiguităţi sau formulări incomplete;
- dacă se solicită aprecierea cu ADEVĂRAT/FALS, se vor evita enunţurile foarte generale;

- selectarea unor enunţuri relevante pentru domeniul de cunoaştere sau categoria de competenţe
testată (uneori, efortul de a realiza enunţuri fără echivoc duce la elaborarea de itemi
nesemnificativi din punct de vedere educaţional sau ştiinţific);
- se va evita utilizarea unor enunţuri negative, acestea conducând la raţionamente ce folosesc
dubla negaţie, inducând un grad înalt de ambiguitate;
- se vor evita enunţurile lungi şi complexe, prin eliminarea elementelor redundante inutile în
raport cu ideea enunţului şi cerinţa itemului; nu se va folosi un limbaj academic, o terminologie
foarte specializată sau o construcţie lingvistică stufoasă şi greoaie;
- se va evita introducerea a două idei într-un singur enunţ, cu excepţia cazului în care se doreşte
evidenţierea relaţiei dintre acestea;
- enunţurile vor fi aproximativ egale ca lungime;
- enunţurile adevărate sau false să fie aproximativ egale ca număr, dar nu exact egale, deoarece
acesta ar putea constitui un indiciu după care elevul încearcă să ghicească răspunsul corect.

a.2. Itemi de tip pereche
Itemii de tip pereche solicită stabilirea unor corespondenţe între informaţiile distribuite pe două
coloane.
Prima coloană conţine informaţii de tip enunţ (premise), cea de-a doua coloană conţinând
informaţii de tip răspuns. Elevului i se solicită să asocieze fiecare enunţ cu un unic răspuns.
Cele două coloane sunt precedate de instrucţiuni de asociere în care i se explică elevului tehnica
de formare a perechilor (să unească printr-o linie, să rescrie perechile asociate sau doar
elementele lor de identificare etc.) şi se precizează dacă un răspuns poate fi folosit la mai mult de
un enunţ (dacă funcţia de asociere este injectivă sau nu), eventual dacă există răspunsuri care nu
vor fi folosite niciodată (dacă funcţia de asociere este surjectivă sau nu).
Se verifică prin intermediul itemilor de tip pereche capacitatea elevului de a stabili corelaţii între:
– funcţii şi instrumente;
– simboluri şi concepte;
– termeni şi definiţii;
– probleme şi metode de rezolvare.
Itemii de acest tip permit abordarea unui volum mare de informaţie într-un interval de timp
relativ redus.
Factorul de discriminare este ceva mai mare decât în cazul itemilor cu alegere duală, strategia de
asociere “la întâmplare” neconducând decât în situaţii foarte rare la un rezultat acceptabil privind
rezultatul testului.

Pentru proiectarea corectă a itemilor de tip de pereche este necesară respectarea următoarelor
cerinţe:
- utilizarea unui material omogen, dintr-o sferă relativ restrânsă;
- utilizarea unui număr inegal de premise şi răspunsuri, astfel încât, dacă elevul asociază corect
n-1 enunţuri dintre cele n date, să nu rezulte automat răspunsul pentru cel de-al n-lea enunţ;
- aranjarea listei de răspunsuri (mai ales dacă sunt multe) într-o ordine logică, astfel încât
căutarea răspunsului în listă să se realizeze cât mai comod;
- aranjarea enunţurilor în listă astfel încât să nu se poată intui o regulă de asociere (referinţele să
fie “încrucişate”);
- aranjarea coloanelor astfel încât acestea să încapă în întregime pe aceeaşi pagină.
a.3. Itemi cu alegere multiplă
Itemii cu alegere multiplă sunt cele mai utilizate tipuri de itemi, în special în testele standardizate
(bacalaureat, admitere etc.)
Un item cu alegere multiplă este format dintr-un enunţ numit premisă sau bază şi un număr de
opţiuni din care elevul trebuie să aleagă un singur răspuns numit cheie. Celelalte răspunsuri,
neconforme cu cerinţa, dar plauzibile poartă numele de distractori.
Se verifică prin intermediul itemilor de tip pereche capacitatea elevului de a identifica:
- definiţii şi notaţii;
- instrumentul adecvat unei prelucrări;
- secvenţe de program care realizează o anumită prelucrare;
- expresii cu o valoare dată;
- termeni şi expresii de specialitate;
- metode de rezolvare şi tehnici de implementare.
Itemii de acest tip permit abordarea unui volum mare de informaţie într-un interval de timp
relativ redus, oferind posibilitatea evaluării unor achiziţii cognitive complexe, deşi nu pot măsura
capacitatea elevului de a-şi organiza şi exprima ideile. Sunt forme de testare cu un grad mare de
fidelitate, iar factorul de discriminare este mai mare decât în cazul celorlalţi itemi obiectivi.
Abilitatea profesorului de a elabora distractori cât mai plauzibili, care să construiască toate
alternativele posibile de a greşi, contribuie la reuşita aplicării testelor cu alegere multiplă. Erorile
comise de elevi oferă profesorului informaţii suplimentare necesare în autoreglarea procesului de
învăţământ.
O categorie de itemi cu alegere multiplă solicită răspunsul corect, celelalte variante fiind greşite,
în timp ce alţi itemi solicită cel mai bun răspuns, pe baza unei discriminări complexe. În aceste

cazuri trebuie manifestată grijă la formularea cerinţei astfel încât criteriul de discriminare a
“celui mai bun răspuns” să reiasă clar din enunţ.
Pentru proiectarea corectă a itemilor cu alegere multiplă este necesară respectarea următoarelor
cerinţe:
- stabilirea clară a cerinţei, în concordanţă cu obiectivul de evaluare;
- furnizarea tuturor informaţiilor necesare în premisă, eliminându-se materialul irelevant;
- formularea premisei folosind afirmaţii sau întrebări pozitive;
- construirea unor alternative plauzibile, aflate în concordanţă cu premisa;
- construirea itemului astfel încât să existe o singură alternativă “corectă” sau “cea mai bună”;
- construirea unor alternative astfel încât distractorii să fie în mod cert “greşiţi” sau “mai puţin
buni”, iar varianta cheie să fie în mod cert “corectă” sau “cea mai bună”;
- aranjarea listei de răspunsuri într-o ordine logică, astfel încât căutarea răspunsului în listă să se
realizeze cât mai comod;
- construirea ansamblurilor de itemi cu alegere multiplă astfel încât răspunsurile să ocupe poziţii
diferite în lista de variante (să nu fie în mod constant al doilea răspuns, de exemplu)

b. Itemi semiobiectivi
Itemii semiobiectivi formează o categorie de instrumente de evaluare ce solicită construirea
parţială sau totală a unui răspuns pe baza unei sarcini definite.
Itemii semiobiectivi sunt caracterizaţi prin:
- posibilitatea de a testa o gamă mai largă de capacităţi intelectuale şi rezultate ale învăţării;
- crearea unor situaţii cognitive de nivel mai ridicat prin solicitarea de elaborare a răspunsului şi
nu de alegere a lui dintr-o mulţime prestabilită, ca în cazul itemilor obiectivi;
- raportarea parţial subiectivă a profesorului în raport cu răspunsul formulat (răspunsul poate fi
scris ordonat sau dezordonat, formularea poate fi mai clară sau mai neclară, termenii folosiţi se
pot încadra în nişte standarde ştiinţifice sau pot fi variante particulare ale acestora etc.)
- posibilitatea asocierii unui sistem de notare în care pot să intervină situaţii neprevăzute
(răspunsuri neaşteptate, care comportă raportări noi la barem).
b.1. Itemi cu răspuns scurt / de completare
Itemii cu răspuns scurt solicită ca elevul să formuleze un răspuns scurt sau să completeze o
afirmaţie astfel încât aceasta să capete sens sau să aibă valoare de adevăr.
Se pot verifica prin intermediul itemilor cu răspuns scurt şi de completare:
- cunoaşterea unor noţiuni, expresii de specialitate, simboluri, notaţii etc.;
- recunoaşterea şi nominalizarea unor elemente vizuale specifice unui anumit mediu de lucru;

- capacitatea de integrare a unor elemente necesare din punct de vedere sintactic sau semantic
într-un context dat;
- schimbarea unor elemente dintr-un context dat astfel încât să se realizeze o finalitate precizată.
Itemii cu răspuns scurt se prezintă cel mai des sub forma unor întrebări. Ei solicită un răspuns
sub o formă restrânsă (un număr, un simbol, un cuvânt, o expresie, o propoziţie sau frază
concisă).
Itemii de completarea se prezintă sub forma unui enunţ, unei afirmaţii incomplete. Ei solicită
găsirea cuvântului sau sintagmei care completează şi dă sens enunţului respectiv.
Pentru proiectarea corectă a itemilor cu răspuns scurt / de completare este necesară respectarea
următoarelor cerinţe:
- formularea enunţului astfel încât să admită un răspus scurt, exprimat cu precizie;
- formularea enunţului astfel încât acesta să admită un singur răspuns corect, pe cât posibil;
- rezervarea unor spaţii pentru răspuns care să sugereze numărul de cuvinte aşteptate (dacă acest
lucru nu reprezintă un indiciu), nu şi dimensiunea lor;
- vizarea unui răspuns care să reprezinte o sinteză de cunoştinţe sau un rezultat al înţelegerii unei
situaţii şi mai puţin o reproducere a unor informaţii.
b.2. Întrebări structurate
Întrebările structurate solicită, printr-un sistem de subîntrebări relative la o temă comună,
răspunsuri de tip obiectiv, răspunsuri scurte sau de completare prin care se pot evalua
cunoştinţele complexe referitoare la tema respectivă fără a solicita elaborarea unui răspuns
deschis (eseu).
Se pot verifica prin intermediul întrebărilor structurate:
- capacitatea de a urmări, recunoaşte, adapta şi construi un algoritm pe o temă dată sau un
program într-un limbaj de programare;
– capacitatea de a realiza din aproape în aproape o prelucrare complexă utilizând un mediu de
lucru informatic.
O întrebare structurată poate să conţină materiale suport şi informaţii suplimentare ce se adaugă
treptat, conferind procesului de evaluare varietate, complexitate şi gradualitate. Se pot verifica
totodată cunoştinţe, dar şi priceperi şi deprinderi sporind gradul de obiectivitate în raport cu
itemii cu răspuns deschis.
Subîntrebările ce formează itemul permit creşterea progresivă a dificultăţii cerinţelor, dar este
recomandat ca subîntrebările să fie independente, adică răspunsul la o întrebare să nu depindă de
răspunsul la întrebările precedente. Proiectarea lor necesită atenţie, pricepere şi timp.

Pentru proiectarea corectă a întrebărilor structurate este necesară respectarea următoarelor
cerinţe:
- redactarea subîntrebărilor astfel încât acestea să solicite răspunsuri simple la început crescând
pe parcurs dificultatea acestora;
- formularea unor subîntrebări autoconţinute (al căror răspuns corect să nu depindă de răspunsul
corect la una dintre întrebările precedente;realizarea concordanţei dintre enunţul general (tema
întrebării) şi subîntrebările formulate.
c. Itemi subiectivi (cu răspuns deschis)
Itemii subiectivi formează o categorie de instrumente de evaluare ce vizează creativitatea
elevului, originalitatea şi caracterul personal al răspunsului. Deşi sunt uşor de formulat, itemii
subiectivi ridică probleme privind obiectivitatea evaluării.
Itemii subiectivi sunt caracterizaţi prin:
- abordare globală a unei sarcini asociate unui obiectiv ce nu poate fi evaluat prin intermediul
itemilor obiectivi;
- crearea unor situaţii cognitive de nivel foarte ridicat prin solicitarea de a realiza interacţiuni
reale şi complexe între cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi;
- raportarea subiectivă a profesorului în raport cu răspunsul formulat;
- necesitatea predefinirii unor criterii privind baremul de corectare şi notare, criterii clare,
judicioase şi puternic anticipative;
- posibilitatea, în cazul în care baremul nu a prevăzut toate situaţiile de interpretare şi construire
a răspunsului, a unor elemente noi (răspunsuri neaşteptate) care comportă reanalizarea
baremului.
În cazul informaticii şi tehnologiei informaţiei se pot elabora itemi subiectivi de tip eseu
(structurat sau liber) şi itemi de tip problemă (care necesită proiectare, redactare şi uneori
implementare a rezolvării).

c.1. Itemi de tip eseu
Itemii de tip eseu pot fi structuraţi sau liberi. Itemii structuraţi sunt construiţi astfel încât
răspunsul aşteptat să fie “orientat” cu ajutorul unor elemente din enunţ (indicii privind ordinea de
tratare, numărul de linii, formularea răspunsului, ideile care trebuie să fie atinse etc.). Un eseu
liber nu furnizează în enunţ nici un fel de indicaţii sau constrângeri, elevul având libertatea să-şi
structureze cum consideră şi cum poate materialul pe care-l solicită enunţul. Acest tip de eseu
comportă operaţii de maximă complexitate (analiză, sinteză, sistematizare şi restructurare) lăsând
frâu liber fanteziei şi capacităţilor creative ale elevului.

Deoarece la informatică elementele de creativitate se manifestă mai ales prin rezolvări de
probleme şi proiecte, iar în cazul tehnologiei informaţiei prin teme practice şi proiecte, itemii de
tip eseu preferaţi sunt cei structuraţi, un eseu liber nefiind necesar decât rar, pentru anumite teme
cu un volum mai mare de elemente “informative” în raport cu achiziţiile “operaţionale”.
Se pot verifica prin intermediul itemilor de tip eseu:
- cunoştinţele globale legate de structura sistemelor de calcul, sisteme de operare, evoluţia
istorică a sistemelor hard şi soft, principiile de utilizare a unei anumite aplicaţii, etapele
conceptuale ale proiectării unei aplicaţii etc.
- capacităţile de sistematizare a unor elemente prin construirea unor scheme sau reprezentări
grafice.
Itemii de tip eseu se prezintă sub forma unor cerinţe generale însoţite eventual (pentru eseurile
structurate) de indicii privind tratarea cerinţei. Se pot adăuga restricţii privind întinderea în timp
sau spaţiu (număr rânduri, pagini, paragrafe etc.) sau privind forma de prezentare a răspunsului.
c.2. Itemi de tip problemă
Rezolvarea unei probleme presupune soluţionarea unei situaţii conflictuale generată de
neconcordanţe ivite între sistemul de achiziţii şi situaţiile concrete descrise de un enunţ. Aceste
neconcordanţe sunt generate uneori de nepotrivirea între contextul general al cunoştinţelor şi
situaţiile particulare în care acestea trebuie să fie aplicate. Alteori achiziţiile sunt dobândite prin
experimente (situaţii particulare) şi, pentru a fi aplicate în cu totul alte situaţii, acestea trebuie să
fie ridicate la un înalt nivel de abstractizare şi generalizare.
Rezolvarea de probleme este o activitate specifică şi des utilizată la disciplina “Informatică”,
elementele gândirii algoritmice, metodele de rezolvare şi tehnicile de implementare fiind supuse
unui “tir” sistematic de probleme prin care acestea să formeze competenţe reale de programare.
Capacităţile cognitive superioare legate de aplicare creativă, gândire divergentă, descoperirea
condiţiilor interne, alegerea modelului adecvat etc. sunt verificate prin itemi de acest tip.
Obiectivele urmărite prin utilizarea rezolvării de probleme sunt:
- obţinerea informaţiilor necesare rezolvării problemei;
- formularea şi testarea ipotezelor;
- descrierea metodei de rezolvare a problemei;
- elaborarea unui raport despre rezultatele obţinute;
- posibilitatea de generalizare şi transfer a tehnicilor de rezolvare.

Cerinţe suplimentare asociate unei probleme pot pune în evidenţă capacitatea elevului de a
estima eficienţa unei rezolvări, de a construi un algoritm conform unor criterii (limita de
memorie, număr de instrucţiuni etc.).
Se pot formula probleme în care se furnizează algoritmul şi se cere un enunţ de problemă care se
rezolvă prin intermediul algoritmului respectiv. Acest tip de item impune o analiză atentă a
algoritmului şi asocierea lui cu una dintre problemele sau prelucrările numerice întâlnite la
matematică, fizică sau în alte domenii, o formulare a enunţului care să se caracterizeze prin
coerenţă.
Enunţurile pot fi formulate abstract, “la obiect” sau pot crea un “context” care trebuie modelat
pentru a se ajunge la rezolvarea propriu-zisă. “Povestea” în spatele căreia se ascunde problema
are de cele mai multe ori conotaţii practice, descriind situaţii concrete de prelucrare, amintind că
rolul programatorului este acela de a “ordona” iniţial informaţia şi operaţiile specifice unui
anumit context şi abia după aceea de a elabora algoritmul, de a implementa şi verifica programul
corespunzător.
Aspecte de aceeaşi natură se întâlnesc şi în domeniul utilizării calculatorului, la Tehnologia
informaţiei, când beneficiarul formulează un enunţ şi utilizatorul trebuie să-şi aleagă programul
de aplicaţie adecvat, din cadrul programului să-şi aleagă obiectele şi instrumentele potrivite, să
proiecteze, pe paşi, prelucrarea astfel încât “produsul” (documentul, prezentarea, raportul etc.) să
răspundă cerinţelor şi să fie realizat în timp record. Aspectele reale de concepţie, de creativitate
şi gândire divergentă intervin la realizarea machetelor, a prezentărilor etc.
Evaluarea prin rezolvare de probleme la informatică ridică uneori probleme din punctul de
vedere al întocmirii baremului de corectare. Unele tendinţe exagerate tind să impună o corectare
pe principiul: problemă=program funcţional corect (pornind de la premisa că “un program care
aproape merge e ca un avion care aproape zboară”). Se recomandă totuşi ca baremul de corectare
să cuprindă fracţiuni din punctaj pentru diferitele aspecte pe care le comportă rezolvarea unei
probleme la informatică: corectitudinea sintactică, structurarea datelor şi declararea variabilelor,
structurarea programului, corectitudinea algoritmului, eficienţa algoritmului, tratarea unor situaţii
limită, eventual explicarea metodei aplicate (chiar daca a fost aplicată greşit) etc.
Se pot verifica prin intermediul itemilor de rezolvare de probleme:
- concepţia unor algoritmi de rezolvare a problemelor elementare;
- asimilarea unui algoritm general prin adaptarea lui astfel încât să rezolve o problemă
particulară;
- capacitatea de a alege structurile de program şi de date adecvate rezolvării unei probleme;

- abilitatea de a implementa programul, de a-l depana, de a-l testa şi, în funcţie de erorile apărute,
de a reconsidera elementele de sintaxă ale programului, strategiile de structurare a datelor sau
însuşi algoritmul de rezolvare (în partea practică a probei);
- capacitatea de a organiza volume mari de date cu ajutorul bazelor de date;
- discernământul în a alege un algoritm mai eficient (conform unuia dintre din criteriile studiate:
număr operaţii, spaţiu de memorie utilizat)

METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE
Metodele complementare de evaluare reprezintă instrumente suplimentare, nestandardizate, de
evaluare dispunând de forme specifice cum ar fi: investigaţia, referatul, portofoliul, proiectul,
observarea sistematică a activităţii elevului şi autoevaluarea.
Metodele complementare realizează actul evaluării în strânsă legătură cu procesul educativ, prin
întrepătrundere cu etapele acestuia, urmărind în special capacităţile cognitive superioare,
motivaţiile şi atitudinea elevului în demersul educaţional.
Metodele alternative de evaluare se caracterizează prin următoarele:
- capacitatea de a transforma relaţia profesor-elev inducând un climat de colaborare şi
parteneriat;
- posibilitatea transformării procesului de evaluare prin înlocuirea tendinţei de a corecta şi
sancţiona prin aceea de a soluţiona erorile semnalate;
- posibilitatea de a deprinde elevul cu mecanismele de autocorectare şi autoeducare necesare şi în
procesul de integrare socială;
- utilizarea mai amplă a tehnicilor şi mijloacelor didactice;
- caracterul sumativ, realizat prin evaluarea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor pe o
perioadă mai lungă de timp şi dintr-o arie mai largă;
- caracterul formativ, realizat prin valorificarea atitudinii elevului în raport cu propria sa
evaluare;
- capacitatea de a realiza o evaluare individualizată (observare sistematică);
- capacitatea de a educa spiritul de echipă prin activităţi de grup (investigaţii, proiecte);
- caracterul profund integrator realizat prin interdisciplinaritate, educare şi instruire multilaterală.
1.Investigaţia
Investigaţia este o metodă de evaluare şi învăţare utilizată foarte des la disciplina Tehnologie
informaţiei şi numai ocazional la disciplina Informatică.

Organizarea unei activităţi de evaluare şi învăţare prin metoda investigaţiei presupune:
- valorificarea metodei de învăţare prin descoperire;
- studiul unor documentaţii complementare, experimentarea unor instrumente de prelucrare
nestandard, compararea şi generalizarea unor tehnici şi metode utilizate în tehnologie prin
cercetarea altor izvoare sau prin utilizarea altor instrumente echivalente;
- extrapolarea cunoştinţelor dobândite şi verificarea ipotezelor formulate;
- solicitarea unor cunoştinţe sau deprinderi dobândite la alte discipline prin adaptarea creatoare a
acestora la cerinţele temei de investigaţie.
În cele mai multe dintre cazuri investigaţia trebuie să fie organizată ca muncă independentă
depusă de elev, dirijată şi sprijinită de profesor. Tehnologia informaţiei, cu multitudinea de
aplicaţii software din domenii atât de variate, este un teren ideal pentru desfăşurarea
investigaţiilor. Elevul cercetează “posibilităţile” unei aplicaţii (de exemplu, aplicaţia românească
de tip agendă MyCount difuzată pe Internet): citeşte explicaţiile asociate butoanelor, opţiunile
din meniuri, informaţiile din Help, experimentează operaţiile propuse de aplicaţie imaginând
utilitatea practică a acestora şi formulează concluzii generale referitoare la acel soft (utilitate,
spaţiul ocupat pe disc sau în memorie, spaţiul ocupat de produsele construite cu ajutorul lui,
calitatea grafică şi funcţională a interfeţei). Investigaţii mai rafinate pot realiza elevii iniţiaţi în
programare şi în sisteme de operare care disting mult mai multe aspecte “în spatele“ produsului
soft investigat (eficienţă, posibilitate de dezvoltare, configurare, conflicte cu alte programe etc.).
Pentru organizarea activităţilor de investigaţie, profesorul va urmări:
- formularea generală a temei;
- asigurarea surselor bibliografice sau tehnice necesare;
- formularea unor indicaţii care să direcţioneze activitatea elevilor;
- urmărirea activităţii elevului în sensul utilizării eficiente şi creatoare a materialului de
investigat;
- sprijinirea elevilor sau grupurilor de elevi care întâmpină dificultăţi în înţelegerea temei sau a
metodelor specifice de studiu;
- încurajarea şi evidenţierea activităţilor creatoare desfăşurate de elevi, a descoperirilor
neaşteptate.
2. Referatul şi proiectul
Referatul reprezintă o formă de îmbinare a studiului individual cu activitate de prezentare şi
argumentare.
Tema referatului, însoţită de bibliografie şi alte surse de documentare (Internet, vizite etc.), este
tratată în mod independent de către elev şi susţinută apoi în faţa colegilor sau altui auditoriu mai

larg. Varietatea universului informatic (a limbajelor şi tehnicilor de programare, a aplicaţiilor din
domeniul TIC, a noutăţilor hardware etc.) justifică utilizarea acestei forme de studiu şi evaluare
la clasă, atât la Tehnologia informaţiei cât şi la Informatică. Dacă studiul aferent şi rezultatul
studiului prezintă interes şi din punct de vedere practic, rezultatul fiind un program (o aplicaţie)
sau un produs TI complex (rezultatul aplicării creatoare a instrumentelor informatice), dacă
bibliografia propusă este mai bogată şi etapele de proiectare (concepţie), implementare şi testare
necesită un timp mai îndelungat, lucrarea poartă numele de proiect.
Organizarea unei activităţi de evaluare şi învăţare prin intermediul referatelor şi proiectelor
presupune:
- valorificarea metodei de învăţare prin descoperire;
- studiul unor materiale suplimentare şi izvoare de informare diverse în scopul îmbogăţirii şi
activizării cunoştinţelor din domeniul studiat sau domenii conexe, prin completări de conţinut ale
programei sau prin aducerea în atenţie a unei problematici complet noi;
- structurarea informaţiei corespunzătoare unui referat într-un material ce poate fi scris, ilustrat
sau prezentat pe calculator; activităţile de concepere, organizare, experimentare, reproiectare
(dacă este cazul), dezvoltare şi elaborare a documentaţiei aferente necesită planificarea unor
etape de elaborare şi o strategie de lucru, în cazul proiectului;
- prezentarea referatului sau proiectului de către elevul sau elevii care l-au elaborat, acesta (sau
un reprezentant al grupului) trebuind să-l susţină, să fie capabil să dea explicaţii suplimentare, să
răspundă la întrebări etc.
Referatul este de regulă o lucrarea de mai mică amploare, dar mai structurată şi mai bogată în
informaţii decât o temă de muncă independentă aferentă lecţiei curente. Proiectul este o lucrare
mai amplă a cărei temă este comunicată sau aleasă din timp, elaborarea unui proiect putând să
dureze de la 1-2 săptămâni până la 2-3 luni sau chiar un semestru. Proiectul poate fi elaborat în
grup, cu o distribuire judicioasă a sarcinilor între membrii grupului.
Referatul poate fi utilizat la Informatică şi în egală măsură la Tehnologia informaţiei temele
referatelor vizând cel mai des domenii de actualitate în producţia software sau în domeniul TIC.
Pentru a realiza o evaluare pe bază de referate, profesorul:
- va formula teme clare, de complexitate medie, precizând pe cât posibil amploarea lucrării (câte
pagini, durata maximă necesară prezentării etc.)
- va recomanda sau asigura sursele bibliografice şi de informare necesare;
- îşi va rezerva suficient timp (în perioada de evaluare sau la sfârşitul unor unităţi de învăţare)
pentru ca elevii însărcinaţi cu elaborarea referatelor să-şi poată prezenta referatul;
- va supraveghea discuţiile purtate cu elevii asupra conţinutului referatului.
Pentru a realiza o evaluare pe bază de proiecte, profesorul:

- va formula teme practice, de complexitate sporită, lăsând celor care elaborează proiectul multă
libertate în a improviza, adapta şi interpreta cerinţa într-un mod personal;
- va stabili un termen final şi, în funcţie de modul de evaluare, termene intermediare de
raportare;
- va recomanda sau asigura sursele bibliografice şi de informare necesare;
- îşi va rezerva suficient timp (în perioada de evaluare sau la sfârşitul unor unităţi de învăţare)
pentru ca elevii însărcinaţi cu elaborarea proiectelor să-şi poată prezenta rezultatul proiectării;
- va supraveghea discuţiile purtate cu elevii asupra proiectului.

3. Portofoliul
Portofoliul reprezintă o metodă complexă de evaluare în care un rezultat al evaluării este
elaborat pe baza aplicării unui ansamblu variat de probe şi instrumente de evaluare.
Prin multitudinea de forme şi momente în care se desfăşoară testarea elevului, rezultatul final
“converge” către valoarea reală a acestuia, sesizând elementele de progres sau regres, ilustrând
preocuparea pentru lămurirea neclarităţilor, oferind o imagine de ansamblu asupra nivelului
cunoştinţelor, gradului de formare a abilităţilor şi gradului de raportare atitudinală pe care acesta
o are faţă de tema evaluată. Portofoliul este realizat pe o perioadă mai îndelungată, de la un
semestru, un an, până la un ciclu de învăţământ.
Conţinutul unui portofoliu este reprezentat de rezultatele la: lucrări scrise sau practice, teme
pentru acasă, investigaţii, referate şi proiecte, observarea sistematică la clasă, autoevaluarea
elevului, chestionare de atitudini etc. La Tehnologia informaţiei portofoliul se poate constitui
dintr-o colecţie de lucrări practice realizate pe calculator, fiecare vizând anumite aspecte de
utilizare.
Alegerea elementelor ce formează portofoliul este realizată de către profesor (astfel încât acestea
să ofere informaţii concludente privind pregătirea, evoluţia, atitudinea elevului) sau chiar de
către elev (pe considerente de performanţă, preferinţe etc.)
Structurarea evaluării sub forma de portofoliu se dovedeşte deosebit de utilă, atât pentru
profesor, cât şi pentru elev sau părinţii acestuia.
Pentru a realiza o evaluare pe bază de portofoliu, profesorul:
- va comunica elevilor intenţia de a realiza un portofoliu, adaptând instrumentele de evaluare ce
constituie “centrul de greutate” ale portofoliului la specificul disciplinei;
- va alege componentele ce formează portofoliul, dând şi elevului posibilitatea de a adăuga piese
pe care le consideră relevante pentru activitatea sa;
- va evalua separat fiecare piesă a portofoliului în momentul realizării ei, dar va asigura şi un
sistem de criterii pe baza cărora să realizeze evaluarea globală şi finală a portofoliului;

- va pune în evidenţă evoluţia elevului, particularităţile de exprimare şi de raportare a acestuia la
aria vizată;
- va integra rezultatul evaluării portofoliului în sistemul general de notare.
4. Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor
Fişa de observare a activităţii şi comportamentului elevului înregistrează informaţii legate de
particularităţile personalităţii elevului manifestate în procesul didactic, de achiziţiile evaluate
spontan (răspunsuri sporadice, atitudini semnificative etc.), de progresul înregistrat de acesta.
Profesorul construieşte această fişă în vederea individualizării procesului sumativ de evaluare,
dar şi a celui de învăţare.
Pe baza fişei de evaluare se poate realiza şi orientarea şcolară şi profesională a elevului.
Informaţiile din fişa personală au caracter parţial secret, parte dintre ele fiind comunicate
elevului şi părinţilor acestuia.
Un model orientativ de fişă de observare conţine:
- Date generale despre elev (nume, prenume, vârstă, climat educativ, condiţii materiale,
particularităţi socio-comportamentale);
- Particularităţi ale proceselor intelectuale (gîndire, limbaj, imaginaţie, memorie, atenţie, spirit de
observaţie etc.);
- Aptitudini şi interese manifestate;
- Particularităţi afectiv-motivaţionale;
- Trăsături de temperament;
- Atitudini şi relaţionare (cu sine însuşi, cu materia studiată, cu colegii)
- Consideraţii privind evoluţia aptitudinilor, atitudinilor, intereselor şi nivelului de integrare.
Prin stabilirea competenţelor generale ale disciplinei şi achiziţiile cognitive şi comportamentale
vizate de aceasta, fişa de observare poate să conţină şi considerente legate de atingerea şi
formarea competenţelor specifice. Completarea fişei se realizează în timp într-un ritm adecvat
specificului activităţilor de la disciplina, din anul şi de la clasa respectivă, dar şi în funcţie de
implicarea şi de ritmul individual al elevului.

