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the role of assessment depending on the techniques and methods used in the
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1. Introducere
Orice activitate presupune realizarea unei verificări, măsurări,
examinări. În ceea ce priveşte enunţarea conceptului de evaluare se
mai folosesc termenii: estimare, control, apreciere, notare etc.
Evaluarea (examinarea) este actul didactic complex, integrat în
procesul de învățământ, care pune în evidenţă atât cantitatea
cunoştinţelor dobândite precum şi calitatea acestora și în același timp
urmărește valoarea (nivelul, performanţele şi eficienţa) acestora la un
moment dat (în mod curent, periodic şi final) oferind soluţii de
perfecţionare a actului de predare-învăţare. Evaluarea reprezintă actul
didactic ce determină promovarea sau nepromovarea elevului dintr-o
etapă (an sau ciclu) de învățământ în altul.

Evaluarea didactică reprezintă o componentă esenţială a
procesului de învăţământ, situată pe aceiaşi dreaptă cu dobândirea
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.
Calitatea, valoarea şi eficienţa ridicată a evaluării implică
priceperea, corectitudinea, obiectivitatea şi responsabilitatea din partea
profesorilor evaluatori, examinatori, precum şi necesitatea eliminării
subiectivităţii în aprecierea celor examinaţi.
De-a lungul timpului, în teoria şi practica educaţiei şi instruirii,
conceptul de evaluare a suferit modificări semnificative. De la simpla
verificare a cunoștințelor acumulate de către elev şi notarea lor de către
profesor s-a ajuns la extinderea acţiunilor evaluative asupra rezultatelor
sociale ale sistemului de învăţământ, asupra proceselor de instruire, a
durabilităţii cunoştinţelor elevului, a calităţii curriculumului şcolar şi a
pregătirii personalului didactic.
Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadrul didactic şi
elev. Cum remarca Jean Cardinet, "Evaluarea şcolară este un demers
de observare şi interpretare a efectelor învăţării, care urmăreşte să
ghideze deciziile necesare unei bune funcţionări a şcolii. Şcoala are ca
funcţie esenţială să susţină, să continue educaţia pe care copilul o
primeşte în familie, punând la dispoziţia sa resursele necesare unei
dezvoltări generale".
Din această perspectivă decurge datoria şcolii de a informa
părinţii privind evoluţia copiilor lor, asupra cărora realizează o
observare directă. În funcţie de tipul de relaţii pe care le întreţin cu
copilul, părinţii prelucrează informaţia într-o manieră educativă:
încurajează copilul care se îndoieşte de el, îl stimulează etc.
2. Metode, tehnici de evaluare, rolul evaluării
Scopul evaluării este: ▪ orientarea activităților viitoare; ▪
reglarea procesului de predare și învățare; ▪ certificarea nivelului de
cunoștințe/capacități; ▪ perfecționarea procesului educativ.
Rolul evaluării în activitatea didactică poate fi evidențiat prin
faptul că nu există o delimitare clară între predare și evaluare sau între
învățare și evaluare.
Profesorul ca manager al procesului de predare - învățare evaluare la nivelul clasei trebuie să ţină cont de respectarea câtorva
principii ale acestor activități didactice, care vor fi enunțate mai jos.
Într-un învăţământ cu pretenţii de modernitate orice cadru
didactic care cunoaşte complexitatea conceptului de evaluare şi a
problematicii acestuia trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

1. De ce
evaluez ?
a) Pentru
a obţine informaţii privind învăţarea de către
elev ?
b) Pentru
că doresc să ajut
elevii care au
dificultăţi;
c) Pentru
că elevul are
nevoie ?
d) Pentru
a analiza greşelile elevului ? etc.
2. Cum evaluez ?
a) Prin examene, prin teste ?
b) Prin observaţii continue ?
c) Prin instrumente elaborate pe bază de competenţe ?
d) Prin mai multe tehnici sau printr-una singură ?
3. Cui serveşte evaluarea ?
a) Elevului ?
b) Profesorului ?
c) Părinţilor ?
d) Menţinerii disciplinei ?
e) Societăţii ?
4. Ce doresc să evaluez ?
a) Cunoştinţe ?
b) Atitudini şi comportamente ?
c) Procesul învăţării ?
d) Produsul ?
Din perspectiva elevului, evaluarea orientează şi dirijează
învăţarea, formează motivaţia faţă de învăţare, e un mijloc eficace de
asigurare a succesului etc.

Din perspectiva profesorului, evaluarea este necesară pentru
că permite culegerea de informaţii, sugerează căi de perfecţionare a
stilului didactic şi identifică dificultăţile elevilor.
3.Concluzii
■ Evaluarea școlară trebuie să fie dinamică, centrată pe
procesele mentale ale elevului, să formeze autoreglarea, autoreflecția,
să înlocuiască acea reflecție statică, bazată pe control, examinare,
sancțiune. În acest fel se poate ajunge la învățarea asistată de
evaluare. Din perspectiva modernă “a evalua” înseamnă a desfășura o
activitate care însoțește pas cu pas procesul de predare – învățare.
■ Ca atare, evaluarea nu mai este privită ca o acţiune de
“rutină”, utilizată doar numai în scopul “cunoaşterii” rezultatelor ci este
chemată să “sancţioneze” pozitiv sau negativ, printr-o judecată de
valoare, nivelul atins de elevii în pregătirea lor, sau să realizeze o
selecţie.
■ De asemenea evaluarea este cea care oferă informaţii
despre calitatea predării şi a învăţării, realizând orientarea şi stimularea
acestui proces, făcându-l mai productiv. Prin urmare rolul evaluării este
acela de a îndeplinii, în ansamblul activităţilor instructiv-educative, acel
rol formativ şi stimulator.
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