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1. Introducere 
 
În general evaluarea poate fi abordată prin mai multe aspecte 

privitoare la acţiunile de evaluat. Acţiunile de evaluat trebuie 
observate în funcţie de raportul înţelegerii naturii procesului, a 
obiectului acţiunilor de evaluat, a funcţiilor îndeplinite şi a modalităţii 
de realizare. 
 Procesul de evaluare şi modul de realizare poate fi privit din 
mai multe puncte de vedere. Astfel, B. Bloom înţelege evaluarea ca 
„formulare, într-un scop determinat, a unor judecăţi asupra valorii 
anumitor idei, lucrări, situaţii, metode materiale etc”. Un alt autor, A. 
Bonboir vorbeşte despre evaluare ca o judecată de valoare în funcţie 
de criterii precise şi care  poate avea un rezultat numeric (notă) sau 
calificativ, asigurând clasificarea subiectului în cadrul clasei [1]. 
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Alţi pedagogi afirmă că obiectul acţiunilor de evaluat se referă 
la rezultatele şcolare, care sunt o etapă importantă a activităţii 
instructiv-educative, rezultată din caracteristica procesului de 
învăţământ ca un proces cu autoreglare, dar  neluând în seamă alte 
componente ale învăţământului care fac obiectul evaluării: structurile 
şcolare, procesele didactice, calitatea curriculumurilor şcolare, 
profesionalismul cadrelor didactice etc. 

Evaluarea este activitatea comună a profesorului şi a elevului 
(autoevaluare) în cadrul căreia se închide circuitul predare-învăţare. 
Profesorul obţine pe calea feed-back-ului informaţii privitoare la 
rezultatele activităţii de învăţare (cunoştinte asimilate, competenţe 
formate) şi reglează activitatea următoare în raport cu aceste 
informaţii. Informaţiile sunt baza pentru emiterea aprecierilor, 
estimarea situaţiei actuale sau prognoze ale rezultatelor viitoare. 
Cunoaşterea performanţelor obţinute, a deficienţelor înregistrate, a 
cauzelor acestora, constituie cadrul de referinţă pentru aprecierea 
profesorului.  

Evaluarea şcolară este procesul prin care se obţin informaţii 
utile raportate la o serie de funcţii şi finalităţi, permiţând luarea unor 
decizii ulterioare. Conform Legii educaţiei naţionale evaluarea 
rezultatelor învăţării reprezintă procesul prin care se stabileşte faptul 
că o persoană a dobândit anumite cunoştințe, deprinderi şi 
competenţe [2]. 
 

2. Relaţia competenţe–evaluare 
 

Conform Legii educaţiei naţionale competența reprezintă 
capacitatea dovedită de a selecta, combina și utiliza adecvat 
cunoștințe, abilități și alte achiziții constând în valori și atitudini, pentru 
rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă 
sau de învățare, precum și pentru dezvoltarea profesională ori 
personală în condiții de eficacitate și eficiență [2]. 

În Legea educaţiei naţionale competențele profesionale sunt 
un ansamblu unitar și dinamic de cunoștințe și abilități. Cunoștințele 
se exprimă prin următorii descriptori: cunoaștere, înțelegere și utilizare 
a limbajului specific, explicare și interpretare. Abilitățile se exprimă 
prin următorii descriptori: aplicare, transfer și rezolvare de probleme, 
reflecție critică și constructivă, creativitate și inovare [2]. 

În învăţământul profesional, pregătirea profesională se 
realizează pe baza curriculelor şi standardelor de pregătire 
profesională aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale în care sunt 

108



cuprinse lista unităţilor de competenţe cheie, competenţe tehnice 
generale şi competenţe tehnice specializate. Unităţile de competenţe 
cheie sunt competenţe transferabile, pentru a sprijini integrarea pe 
piaţa forţei de muncă, precum şi includerea socială [3]. 

Competenţele tehnice generale sunt competenţele care 
vizează  cunoştinţe privind principiile şi practicile uzuale care se află la 
baza mai multor calificări şi sunt comune calificărilor din domeniul 
formării profesionale. Competenţele tehnice specializate sunt 
competenţele specifice legate de calificarea respectivă [3]. În 
standardele de pregătire profesională sunt precizate probele  de 
evaluare care pun în evidenţă şi demonstrează îndeplinirea 
competenţei. Competenţele sunt evaluate printr-un proces de adunare 
a informaţiilor necesare determinării competenţei și de apreciere 
conform standardului. Astfel, prin probe de evaluare se evaluează 
competenţa cheie, tehnică, generală şi specializată, însuşite de elev.  

Evaluarea competenţelor se realizează prin evaluare curentă 
şi evaluare de certificare. 
 

3. Planificarea evaluării 
 

Metodologia evaluării presupune răspunsuri la următoarele  
întrebări: 

 
a) De ce evaluăm? 
b) Ce evaluăm ?   

 competenţe; 
 criterii de evaluare formativ-educativă. 

      c) Când ? 
 la început de modul; 
 semestrial; 
 la final; 
 continuu. 

d) Prin ce mijloace ? 
 probe scrise, orale, practice; 
 observaţia directă; 
 referate, proiecte, teme pentru acasă; 
 portofolii. 

 
e) Pe cine evaluăm? 

 toţi elevii;  
 individual; 
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 grup de elevi. 
f) Cui îi foloseşte? 

 elevi, părinţi; 
 profesori, factori de decizie; 
 instituţii care vor angaja viitori absolvenţi. 
 

Planificarea evaluării este un proces care ţine cont de: 
• implementarea evaluării prin metode de evaluare; 
• verificarea rezultatelor; 
• îmbunătăţirea rezultatelor. 
 
Planificarea evaluării se face pentru un modul sau o disciplină 

a ariei curriculare, fiind corelată cu planificarea calendaristică a 
modululului/disciplinei  şi se referă la evaluarea iniţială, formativă şi  
sumativǎ. Se realizează sub forma unui tabel şi conţine rubricile: 
forme de evaluare, competenţe evaluate, rezultatele învăţării, 
contexte/locul de evaluare, resursele evaluării (materiale şi de timp), 
metode/instrumente de evaluare [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Evaluarea iniţială din Planificarea evaluării modulului „Tehnologii 
generale din textile pielărie” 
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În figura 1 este prezentată planificarea evaluării modulului 

„Tehnologii generale din textile pielărie”, clasa a X-a, domeniul 
industrie textilă şi pielărie, evaluarea iniţială. În figura 2 se prezintă 
evaluarea formativă iar în figura 3 evaluarea sumativă.        

Fig. 2 Evaluarea formativă din Planificarea evaluării modulului „Tehnologii 
generale din textile pielărie” 

Fig. 3 Evaluarea sumativă din Planificarea evaluării modulului „Tehnologii 
generale din textile pielărie” 
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Se observă în planificarea evaluării formative din figura 2, 
evaluarea remedială a unor competenţe  în săptămâna 28. 
 

4. Concluzii 
 

■ În învăţământul profesional se evaluează competenţele 
cheie, competenţele tehnice generale şi competenţele tehnice 
specializate. 

■ Evaluarea competenţelor se realizează prin evaluarea 
formativă şi evaluarea sumativă, dar este necesară şi o evaluare 
iniţială pentru cunoaşterea nivelului de cunoştinţe al elevilor din 
clasele anterioare. Prin probele de evaluare se evaluează competenţe 
cheie, tehnice generale şi specializate. 

■ Deoarece evaluarea este o componentă de bază a 
procesului didactic, alături de predare și învățare, profesorii trebuie să 
stabilească prin planificare când, cum şi cu ce vor verifica dacă, 
competenţele prevăzute în standardele de pregătire profesională au 
fost atinse. În urma evaluării elevul îşi va modifica strategia de 
învăţare, iar profesorul pe cea de predare.  
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