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EVALUAREA ŞI IMPORTANłA ACESTEIA  
 

Iosif IUHOS, IonuŃ BAL, Ioana IUHOS 
 
 

THE EVALUATION AND HIS IMPORTANCE  
 

 In this paper we want presenting the general notion about the methods 
of the evaluation in the sports. These are important to use because all the 
students must be know ours performance sportsmen’s and the level of his 
abilities.  
 
 Cuvinte cheie: evaluare, rolul evaluării sportive, metode de evaluare 
 

  
 1. NoŃiuni generale 

 
 Procesul de învăŃământ integrează o suită de activităŃi, între 

care: predarea, învăŃarea, evaluarea etc. Evaluarea didactică deŃine un 
rol important în procesul de învăŃământ. Ea are întotdeauna un raport 
direct sau indirect cu procesul învăŃării, dar şi al predării. 

 Evaluarea pedagogică reprezintă o acŃiune proprie sistemelor 
socio-umane, care solicită raportarea rezultatelor obŃinute, într-o 
anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în 
vederea luării unor decizii optime. “Evaluarea educaŃională este 
procesul de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite,  a 
datelor specifice privind evoluŃia şi/sau performanŃa evidenŃiate în 
situaŃia de evaluare, de interpretarea contextuală a acestor date şi de 
elaborare a unei judecăŃi de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosită în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii 
scopului procesului de evaluare 

 O relevanŃă practică aparte reprezintă opinia lui Daniel L. 
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Sufflebeam (1980) asupra a trei definiŃii specifice evaluării: evaluare = 
măsurare; evaluare = congruenŃă; evaluare = judecare. 

În figura 1 sunt prezentate toate componentele evaluării 
precum şi funcŃiile acesteia: 

Functile evaluarii
Verificare

Masurarea

Semnificarea

Argumentarea

Metode si 
instrumente de 
evaluare

EVALUAREA

Educativa - urmreste stimularea obtnerii de 
performante superioare in pregatirea 
elevilor

Selectiva - asigura ierarhizarea si  
clasificarea elevilor sub raport valoric si al  
performantelor in cadrul grupului

Diagnostica - evidentiaza valoarea, nivelul 
si performantelor pregatirii elevuluila un 
moment dat.

Prognostica - prevede probabilistic, 
valoarea, nivelul si performantelepe care ar 
putea sa le obtina elevul in etapa 
urmatoare de pregatire.

Cibernetica sau feedback - evidantiate de 
apreciere si notare, stipulandu-se 
optimizarea procesului de invatare predare, 
aplicandu-se principiul feedback-ului

Social-economica - eficienta 
invatamantului ]n plan 
macro-social-economic, care influenteaza 
hotararile factorilor de decizie privind 
dezvoltarea si perfectionarea 
invatamantului, in functie de valoarea si 
calitatea produsului scolii.

Metode de verificare

Instrumente de verificare

Performante scolare

Standarde docimologice

Note

Calificative

Justificare normativa

Justificare fornativa
Traditionale

Probe scrise

Probe orale

probe practice

Alternative

Observarea 
sistematica a 
elevilor

Referatul

Portofoliul

Proiectul

Autoevaluarea

Test de evaluare

Fig. 1 Procesul evaluării 
 

 2. Proiectarea demersului de evaluare 
 

 Din perspectiva globală a procesului de formare-învăŃare-
instruire strategia de instruire este un concept extrem de util celor ce 
proiectează şi gestionează în mod direct procesul. Conceptul de 
strategie de evaluare desemnează o realitate care, din perspectiva 
procesului care se desfăşoară în clasă, este o parte componentă 
integrantă, vitală prin funcŃia sa determinant reglatoare, a procesului de 
instruire. Prin dimensiunile sale tehnice, orientate spre un scop de 
evaluare clar stabilit, strategia de evaluare adoptată direcŃionează 
procesul educaŃional în direcŃia dorită de cel care o proiectează şi o 
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aplică. Teoria şi practica pedagogică operează cu mai multe clasificări 
ale tipurilor de evaluare  în funcŃie de diferite criterii. În desfăşurarea 
procesului didactic, sunt semnalate următoarele strategii de evaluare: 

 a) Evaluarea iniŃială, care se realizează la începutul unui nou 
ciclu de învăŃare sau program de instruire în scopul stabilirii nivelului de 
pregătire al elevilor. Prin intermediul evaluării iniŃiale se identifică nivelul 
achiziŃiilor elevilor în termeni de cunoştinŃe, competenŃe şi abilităŃi, în 
scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa 
respectivă.  

 b) Strategia de evaluare formativă (continuă) însoŃeşte întregul 
parcurs didactic, realizându-se prin verificări sistematice ale tuturor 
elevilor asupra întregii materii. Are potenŃialul de a identifica punctele 
tari şi slabe ale procesului, stimulând şi o posibilă analiză a cauzelor 
succesului sau eşecului. În cazul evaluării formative, feed-back-ul 
obŃinut este mult mai util şi eficient, ajutând atât elevul cât şi profesorul 
să-şi  adapteze activitatea viitoare la specificul situaŃiei; 

 c) Strategia de evaluare sumativă sau cumulativă se 
realizează, de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire (de 
exemplu, capitol, semestru, an şcolar, ciclu de învăŃământ etc.), oferind 
informaŃii utile asupra nivelului de performanŃă al elevilor în raport cu 
obiectivele de instruire propuse. Evaluarea sumativă se concentrează 
mai ales asupra elementelor de permanenŃă ale aplicării unor 
cunoştinŃe de bază, ale demonstrării unor abilităŃi importante dobândite 
de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire. 

 Din perspectiva evaluării şi proiectării instrumentelor de 
evaluare problema practică principală pe care o ridică evaluarea 
curentă prin utilizarea unui instrument de evaluare este relaŃionarea 
sistematică şi transparentă a următoarelor trei componente: 

 1. AbilităŃile ce se doresc a fi evaluate prin instrumentul de 
evaluare; 

 2. Elementele de conŃinut Ńinând cont de specificul curricular; 
 3. Criteriile de notare, care se materializează în grila sau 

baremul de corectare şi notare. 
 Aceste trei componente ale metodologiei evaluării, prezente, 

sub diferite forme şi cu diferite accente şi în practica curentă din clasă, 
au nevoie de o transparentizare in termenii explicitării impactului şi 
efectelor conceperii, proiectării şi aplicării lor în diferite situaŃii de 
evaluare. 

 În acest sens în ultimul timp se acordă o mare atenŃie 
descriptorilor de performanŃă în care intră o categorie diversă de 
formulări, descrieri, explicitării organizate ierarhic, ale performanŃei 
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aşteptate din partea elevilor aflaŃi în situaŃia de evaluare. PerformanŃa 
aşteptată este concepută ca performanŃă tipică, medie, realizabilă în 
primul rând în condiŃiile evaluării curente, de la clasă. Calitatea 
descriptorilor este dată de relaŃia de directă proporŃionalitate dintre 
nivelurile de performanŃă identificate şi descrierea calitativă a acestora, 
într-o grilă orientată crescător, de la nivelul inferior către cel superior. 

 
 3. Concluzii 
 
 În proiectarea oricărui demers de evaluare sau de examinare 

există o serie de riscuri dintre care amintim: 
■ riscul formulării unor scopuri şi obiective neclare sau neprecizate 

în termeni concreŃi de la bun început, dezorientând aşteptările celor 
direct implicaŃi; 

■ riscul nepotriviri între scopuri şi modurile evaluării care conduce 
la neconcordanŃă în succesiunea logică a etapelor evaluării sau 
examinării; 

■ riscul neadecvării tehnicilor de evaluare la modurile enunŃate-
conduce la diminuarea eficienŃei întregului proces; 

■ riscul neadecvării tehnicilor de evaluare alese la scopurile şi 
obiectivele enunŃate-conduce la imposibilitatea obŃinerii unor date 
relevante privind abilităŃile sau elementele de competenŃă ale celor 
evaluaŃi şi, în consecinŃă, la judecăŃi evaluative eronate. 

■ riscul lipsei de comunicare sau al comunicării neadecvate a 
rezultatelor şi concluziilor privind procesul de evaluare-conduce la 
imposibilitatea realizării feed-back-ului şi la diminuarea considerabilă a 
impactului procesului de evaluare asupra participanŃilor sau celor 
implicaŃi în proces. 
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