
 

ACTIVITATEA DE EVALUARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

I. Programa şcolară este parte integrantă a Curriculumului Naţional, iar elaborarea sa 

este orientată în principal de principiul centrării pe elev, prin rolul reglator asociat 

obiectivelor, respectiv competenţelor. Acest document şcolar detaliază oferta educaţională 

corespunzătoare. Structura programelor şcolare ilustrează preocuparea pentru unitatea şi 

interacţiunea componentelor curriculumului: ele includ obiective cadru şi de referinţă 

(respectiv competenţe generale şi specifice), conţinuturi şi exemple de activităţi de 

învăţare (corelate cu obiectivele), sugestii metodologice şi standarde curriculare de 

performanţă pentru elevi.  

Privită din perspectivă  strict structurală programa cuprinde următoarele elemente: 

 Obiectivele educaţionale specifice disciplinei care fac referire la tipul de 

competenţe pe care şi le vor forma elevii ca urmare a parcurgerii acelei 

discipline; 

 Prezentarea conţinutului disciplinei pe capitole şi subcapitole; 

 Indicarea numărului de ore afectat fiecărui capitol în parte, dar acest element 

poate lipsi din unele programe în ideea de a-i lăsa profesorului mai multă 

libertate în abordarea diverselor teme; 

 Indicarea standardelor de performanţă pe care trebuie să le atingă elevii pentru 

a accede în clasa următoare; 

 Prezentarea unor indicaţii metodice pe care profesorul trebuie să le aibă în 

vedere în predarea unor elemente de conţinut. 

Obiectivele cadru se caracterizează printr-un nivel înalt de generalitate şi 

complexitate, vizând formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul 

disciplinelor dintr-o arie curriculară de-a lungul mai multor ani de studiu. 

Obiectivele cadru pentru disciplina limbă şi literatură română sunt: 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

Obiectivele de referinţă vizează progresul în achiziţia de cunoştinţe, formarea de 

capacităţi şi atitudini etc., specifice unei discipline de învăţământ, pe parcursul unui an de 

studiu.   

           Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale;  
1) Prima condiţie sau cerinţă a operaţionalizării se respectă prin utilizarea unor 

verbe concrete, de acţiune, care indică cu fidelitate ce tipuri de achiziţii au dobândit elevii 

pe parcursul respectivei secvenţe de instruire. În consecinţă, vor trebui selecţionate verbe 

care nu induc nici un fel de ambiguitate de genul a rezolva, a descrie, a analiza, a 

generaliza, a măsura, a localiza, a extrapola, evitându-se în acelaşi timp verbe de genul a 

şti, a cunoaşte, a înţelege deoarece, în acest caz, nu se poate circumscrie riguros tipul de 

performanţă realizată de către elevi. 

De exemplu, în cazul Taxonomiei lui Bloom, cele mai indicate verbe pentru 

operaţionalizare valabile pentru fiecare categorie taxonomică ar fi: 

1. cunoaşterea - a reda, a recunoaşte, a transforma, a reorganiza, a prevedea; 

2. înţelegerea - a reformula, a transforma, a reorganiza, a prevedea; 

3. aplicarea - a utiliza, a aplica, a generaliza; 



 

4. analiza - a diferenţia, a compara, a distinge; 

5. sinteza - a produce, a proiecta, a reuni, a crea; 

6. evaluarea – a argumenta, a valida, a decide. 

 2) A doua cerinţă a operaţionalizării o reprezintă specificarea condiţiilor, a 

contextului în care va fi etalat comportamentul vizat şi în esenţă ele enumeră facilităţile 

acordate elevilor sau, dimpotrivă, restricţiile la care ei sunt supuşi. 

 Respectarea acestei cerinţe este foarte importantă, deoarece acelaşi obiectiv poate 

fi vizat în condiţii uneori diferite. 

 3) A treia cerinţă a operaţionalizării o reprezintă specificarea criteriului de 

evaluare, deoarece în funcţie de natura acestuia se poate aprecia în ce măsură obiectivul 

vizat a fost sau nu a fost atins. 

Criteriile, la rândul lor, pot fi foarte diferite obiectivându-se într-o varietate de 

standarde de genul: 

a) numărul minim de răspunsuri corecte pretinse: să identifice corect trei funcţii 

sintactice; să identifice patru trăsături ale genului epic; 

b) proporţia de reuşită pretinsă: să rezolve corect 80% din exerciţiile propuse; 

c) limite de timp; 

Avantajele operaţionalizării: 

1) prin operaţionalizare se monitorizează mai uşor progresul elevilor în 

activitatea de instruire, iar acest lucru este uşor explicabil, deoarece profesorul 

poate să vadă care dintre obiective au fost atinse, care au creat dificultăţi 

majore, care au fost incompatibile cu posibilităţile reale ale elevilor; 

2) prin operaţionalizare se asigură premize favorabile ca activitatea de proiectare 

didactică să se realizeze mai eficient, deoarece în algoritmul proiectării 

didactice, una dintre etape este chiar delimitarea obiectivelor lecţiei; altfel 

spus, o operaţionalizare corectă va reprezenta garanţia unui proiect didactic 

bine elaborat; 

3) prin operaţionalizare elevii vor deveni mai motivaţi pentru activitatea de 

instruire- învăţare, deoarece vor conştientiza cerinţele pe care vor trebui să le 

onoreze la sfârşitul lecţiei şi în consecinţă, vor adopta comportamentele care 

sunt adecvate; 

4) operaţionalizarea facilitează activitatea ulterioară de evaluare, pentru că 

aceasta din urmă, trebuie să aibă în vedere criteriile şi standardele care au fost 

ataşate obiectivelor luate în considerare pentru a fi atinse de către elevi; 

5) operaţionalizarea reduce posibilitatea unei ambiguităţi procedurale din partea 

utilizatorilor care, în lipsa operaţionalizării, pot fi tentaţi să acorde semnificaţii 

diferite finalităţilor educaţiei; altfel spus, prin operaţionalizare, cadrele 

didactice pot ajunge mai repede la un consens în privinţa a ceea ce trebuie 

făcut  în legătură cu o anumită temă sau subiect propus spre învăţare elevilor. 

Dezavantaje: 

a) nu toate disciplinele de învăţământ sunt în aceeaşi măsură pretabile la 

activitatea de operaţionalizare, iar acest lucru se datorează specificului şi 

caracteristicilor fiecărui obiect de învăţământ; 

b) operaţionalizarea poate limita într-o anumită măsură creativitatea didactică, 

deoarece ”elaborarea obiectivelor conduce la raţionalizarea pedagogică, 

lăsând puţin loc faptelor neprevăzute, incitării celor care învaţă”(N. Lebrun; 

S. Berthelot, 1994); 



 

c) alt dezavantaj al operaţionalizării pe care îl subliniază mulţi specialişti (J. 

Pocztar, 1979;  G. De Landsheere, 1980, L. D’Hainaut 1983; J. M. De Ketele, 

1993) îl reprezintă fragmentarea excesivă a instruirii în micro-obiective 

evaluate separat, ceea ce înseamnă că există un risc real ca obiectivele pentru 

fiecare lecţie să fie atinse de către majoritatea elevilor, dar această 

performanţă să nu se constituie într-o premisă favorabilă pentru atingerea unor 

obiective cu grad mai mare de generalitate. 

II. Obiectivele de evaluare sunt obiectivele având acel grad de specificitate care permite 

o măsurare educaţională caracterizată printr-un grad suficient de obiectivitate pentru a 

fi validă şi fidelă, deoarece acest lucru se face pe baza aprecierii, cu ajutorul unui 

instrument de evaluare, a comportamentului observabil al celui evaluat, aflat în situaţia de 

evaluare sau de examinare. La rândul lor, instrumentele de evaluare sunt create pe baza 

unor obiective cu un grad de specificare mai ridicat (sunt obiective operaţionalizate, 

răspunzând celor trei întrebări clasice: ce se evaluează?; cum se evaluează? şi cât se 

evaluează?),  facilitând ”măsurarea" performanţelor. 

Formularea obiectivului de evaluare trebuie să satisfacă toate stagiile sau etapele 

următoare: 

• să identifice, comportamentul vizat, pe care elevul trebuie să-l demonstreze; 

• să identifice cu claritate condiţiile importante în care comportamentul se poate 

produce sau poate deveni vizibil, măsurabil; 

• să precizeze un nivel al performanţei acceptabile,prin enunţarea unui criteriu de 

reuşită direct măsurabil. 

Din perspectiva evaluării şi examinării educaţionale, există o diferenţă de esenţă între 

formularea (şi eventual operaţionalizarea obiectivelor procesului de predare-învăţare, 

realizată de cele mai multe ori de către profesor, în cadrul planificărilor anuale, 

semestriale şi zilnice) şi operaţionalizarea obiectivelor ca etapă esenţială în crearea 

unui instrument de evaluare — acţiune specifică a  activităţii de evaluare sau de 

examinare. 
Obiectivele care stau la baza creării unui instrument de evaluare, indiferent de 

natura acestuia (standardizat sau creat de profesor; folosit la evaluarea formativă sau 

sumativă etc.), trebuie să fie clar formulate în termeni operaţionali, astfel încât să fie 

evident faptul că sunt măsurabile cu eficienţa dorită. Obiectivele sunt un element-cheie în 

construirea instrumentului de evaluare, astfel încât calitatea şi acurateţea operaţionalizării 

lor sunt esenţiale. 

În  proiectarea  instrumentului de evaluare, s-a plecat de la  Programa şcolară 

pentru clasa a VII-a, ca produs curricular. Demersul de evaluare  a fost  proiectat  pentru 

următoarele  obiective  cadru şi de referinţă: 

Obiective cadru  

3.     Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

4.     Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 
 

 

Obiective de referinţă: 

3.1. să citească un text literar sau nonliterar, demonstrând înţelegerea sensului acestuia; 



 

3.2. să recunoască modalităţile specifice de organizare a textului epic; 

3.3. să sesizeze corectitudinea categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate; 

4.2. să utilizeze corect şi nuanţat categoriile semnatice învăţate; 

4.3. să organizeze secvenţele textuale în funcţie de o cerinţă specifică; 

4.4. să utilizeze corect flexiunea nominală şi verbală în textul scris, utilizând corect 

semnele ortografice şi de punctuaţie; 

4.5. să folosească modalităţi variate pentru realizarea expresivităţii textului; 

Instrumentul de evaluare se va raporta  la finalităţile educaţionale prin intermediul  

programei şcolare. Conţinuturile vor fi de asemenea preluate din programă, corespunzător  

obiectivelor  selectate. 

Motivaţie: 

 Natura obiectivelor permite evaluarea unor conţinuturi ce vor fi urmărite/ 

aprofundate în cursul acestui an şcolar.  

 Timpul de lucru este suficient pentru rezolvarea completă a tuturor cerinţelor 

pentru un elev cu un ritm mediu de lucru.  

 Conţinuturile propuse pentru evaluare vizează atât însuşirea cunoştinţelor, cât şi 

aplicarea lor, fiind în concordanţă cu programa şcolară. 

Tehnica  de evaluare utilizată este  proba scrisă, aşadar nu  se pot verifica decât 

obiective privind  dezvoltarea capacităţii   de receptare a mesajului scris şi a celei de 

exprimare  scrisă. 

Testul  proiectat îşi propune să  evalueaze  abilităţi, deprinderi şi competenţe  ancore,  

necesare atât în anul şcolar următor, cât şi în viaţa de zi cu zi, dezvoltându-le abilităţile de  

comunicare scrisă şi de receptare a unui mesaj scris. 

Obiectivele de evaluare au caracter derivat în raport cu  obiectivele curriculumului 

şcolar, în vigoare.  

Demersurile care pot ameliora activităţile evaluative : 

1) utilizarea tuturor formelor de evaluare în activitatea de instruire-învăţare, 

ceea ce înseamnă că orice instruire ar trebui să debuteze printr-o evaluare iniţială, 

continuată printr-o evaluare formativă şi finalizată printr-o evaluare sumativă, ceea ce 

înseamnă că pe baza informaţiilor furnizate de evaluare se pot lua decizii şi se pot aduce 

corecţii modului de desfăşurare a procesului instructiv-educativ; 

2) utilizarea tuturor metodelor de examinare a elevilor (orale, scrise, practice), 

plecându-se de la ideea, că fiecare tip posedă atât avantaje, cât şi limite, ceea ce înseamnă 

că nici o categorie nu trebuie favorizată în detrimentul celorlalte, deoarece această 

atitudine ar altera semnificativ modul de desfăşurare a întregului proces evaluativ; 

 3) promovarea, în mai mare măsură, a unor modalităţi alternative de evaluare 

(proiecte, portofolii, autoevaluare etc.) cu scopul de a face evaluarea mai agreabilă şi mai 

adaptată subiecţilor care fac obiectul evaluării, fără să se pună problema ca prin aceste 

modalităţi alternative să se elimine evaluările de tip tradiţional; 

 4) eliminarea, sau măcar diminuarea la maxim, a efectelor factorilor 

perturbatori ai notării sau, eventual, a altor factori care pot altera desfăşurarea 

procesului evaluativ.  

 

 

Formularea obiectivelor de evaluare 

           Elaborarea probei scrise este un proces care se realizează în etape. Acest fapt 



 

presupune precizarea scopului probei şi a funcţiilor sale, apoi stabilirea conţinuturilor 

supuse verificării şi a obiectivelor. Astfel, demersul iniţiat pune în evidenţă convergenţa 

dintre conţinut, obiective, procesele de învăţare şi evaluare. 

          De asemenea, aplicarea probei scrise este condiţionată de modul în care s-a 

elaborat, destinaţia şi de procedurile de utilizare. Pentru cunoaşterea rezultatelor şcolare, 

se impune evaluarea rezultatelor învăţării, fie la începutul activităţii de predare – învăţare, 

fie pe parcursul sau la sfârşitul acesteia. 

          Rezultatele instruirii, stabilite prin evaluare, dau informaţii asupra: 

a. procesului de instruire în ansamblul său şi a unor elemente componente 

(metode, suporturi de instruire, conţinuturile, mijloacele, activităţile de 

învăţare, etc. ) 

b. obiectivelor asumate care pot fi realizate. 

        Rezultatele au rol ”reglator”, în sensul că, pe baza lor, se poate realiza un proces de 

reglare a unor componente anterioare şi se poate construi un proces educaţional cu 

eficienţă sporită.   

       Obiectivele de evaluare sunt obiectivele având acel grad de specificitate care permite 

o măsurare educaţională caracterizată printr-un grad suficient de obiectivitate pentru a 

fi validă şi fidelă, deoarece acest lucru se face pe baza aprecierii, cu ajutorul unui 

instrument de evaluare, a comportamentului observabil al celui evaluat, aflat în situaţia de 

evaluare sau de examinare. La rândul lor, instrumentele de evaluare sunt create pe baza 

unor obiective cu un grad de specificare mai ridicat (sunt obiective operaţionalizate, 

răspunzând celor trei întrebări clasice: ce se evaluează?; cum se evaluează? şi cât se 

evaluează?),  facilitând ”măsurarea" performanţelor. 

Formularea obiectivului de evaluare trebuie să satisfacă toate stagiile sau etapele 

următoare: 

• să identifice, comportamentul vizat, pe care elevul trebuie să-l demonstreze; 

• să identifice cu claritate condiţiile importante în care comportamentul se poate 

produce sau poate deveni vizibil, măsurabil; 

• să precizeze un nivel al performanţei acceptabile, prin enunţarea unui criteriu de 

reuşită direct măsurabil. 

Din perspectiva evaluării şi examinării educaţionale, există o diferenţă de esenţă între 

formularea (şi eventual operaţionalizarea obiectivelor procesului de predare-învăţare, 

realizată de cele mai multe ori de către profesor, în cadrul planificărilor anuale, 

semestriale şi zilnice) şi operaţionalizarea obiectivelor ca etapă esenţială în crearea 

unui instrument de evaluare — acţiune specifică a  activităţii de evaluare sau de 

examinare. 

Obiectivele care stau la baza creării unui instrument de evaluare, indiferent de natura 

acestuia (standardizat sau creat de profesor; folosit la evaluarea formativă sau sumativă 

etc.), trebuie să fie clar formulate în termeni operaţionali, astfel încât să fie evident faptul 

că sunt măsurabile cu eficienţa dorită. Obiectivele sunt un element-cheie în construirea 

instrumentului de evaluare, astfel încât calitatea şi acurateţea operaţionalizării lor sunt 

esenţiale. 

Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de 



 

a forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă 

lumea,să comunice şi să interacţioneze cu semenii,să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ 

capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată 

continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din 

natură şi la cel creat de om. În acest context, ne întrebăm ce trebuie să verificăm şi să 

evaluăm,atunci când ne propunem aceste obiective, în procesul didactic al receptării 

limbii şi literaturii române? Date, fapte de istorie literară, să selecteze elemente de lexic 

adecvate situaţiilor de comunicare, să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ şi/ 

sau a formelor lexicale, să sesizeze intenţia unei persoane de a angaja un dialog sau 

gradul receptivităţii literar-artistice, în etapele ei normale de dezvoltare? Cred că toate 

acestea trebuie să stea în atenţia celui care verifică şi evaluează procesul şcolar în studiul 

limbii şi literaturii române, dar cu o condiţie esenţială, şi anume:să se aibă în vedere un 

dozaj al obiectivelor,determinat de specialitatea artistică a domeniului investigat. În 

consecinţă, obiectivele prioritare trebuie să fie gradul de dezvoltare a receptivităţii literar-

artistice a elevilor şi activarea cunoştinţelor de limbă pentru a percepe şi a realiza fapte de 

comunicare,orală si scrisă, adaptându-se dinamic şi eficient la strategiile şi regulile 

interacţiunii sociale cu  elementele implicate: 

 disponibilităţile afective ale elevilor(sensibilitate în primul rând) faţa de opera 

literară; 

 imaginaţia(îndeosebi cea creatoare); 

 gândirea (cu toate operaţiile ei, în special gândirea critică); 

 cultura literar-artistică(din domeniul artelor conexe mai ales); 

 limbajul critic de specialitate; 

În această viziune, verificarea şi aprecierea elevilor are în vedere, totodată, şi evaluarea 

deprinderilor, priceperilor, aptitudinilor (talentului literar), în strânsă legătură cu 

dezvoltarea posibilităţilor de exprimare, însuşirea atributelor limbajului poetic. 

Formularea obiectivelor de evaluare  pe baza celor educaţionale: 

Obiective operaţionale: 

O1. să opereze cu noţiuni de vocabular şi de fonetică; 

O2. să ilustreze valorile morfologice şi funcţiile sintactice ale cuvintelor date; 

O3. să recunoască trăsăturile genului epic/operei epice; 

O4. să rezume un text narativ ; 

O5. să redacteze compuneri dialogate; 

Obiectivul 1 va fi considerat atins dacă elevii vor identifica corect cel puţin un mijloc 

intern de îmbogăţire al vocabularului şi vor despărţi corect în silabe cel puţin un cuvânt. 

Obiectivul 2 va fi considerat atins dacă elevii vor identifica cel puţin o funcţie sintactică  

şi categoria gramaticală a timpului. 

Obiectivul  3 va fi considerat atins dacă elevii   vor recunoaşte cel puţin o trăsătură a 

genului epic/operei epice. 

Obiectivul 4 va fi considerat atins dacă elevii au ţinut cont de cel puţin două dintre 

cerinţele date în vederea  realizării  rezumatului. 

Obiectivul 5 va fi considerat atins dacă elevii vor alcătui  o compunere dialogată de  

minimum 10 rânduri,respectând cel puţin două dintre cerinţele date. 

 



 

III.  Instrumentul de evaluare proiectat  

( test iniţial pentru identificarea realizării obiectivelor studiului într-o etapă anterioară 

şi lacunele intervenite în pregătirea fiecărui elev) 

TEST  INIŢIAL 

CLASA a VII-a 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I (60 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie apoi răspunsurile pentru fiecare dintre cerinţele 

de mai jos. 

 

  ”N-am avut de treabă şi, întorcându-mă mai târziu acasă, l-am scărpinat cu 

unghiile pe coajă Gică. Măgarul de copac numit Gică m-a luat în serios şi vrând-nevrând 

a început să facă parte din mine însumi. 

 Dacă nu încep printr-o glumă, nu se înţelege nimic din prietenia mea cu Gică şi 

din prietenia lui  Gică cu mine. 

         Invitasem o distinsă doamnă, şi ceva nu era la locul său. Până când, deodată 

azvârlindu-mi vederea peste balcon, l-am văzut pe Gică, mai mare peste cei zece copaci 

ai lui, care foşgăiau şi frunzăreau, pe măgarul de Gică, solemn şi ţeapăn uitându-se verde 

şi fix la mine. Îi era frică că nu m-aş fi purtat după rang. În gândirea lui de copac  nu  

avea încredere în gândirea mea de om. Ce mai, m-a luat sub protecţia umbrei sale, 

indiferent dacă răsare soarele sau nu, indiferent dacă luna este ca o secere turcească sau 

ca o mămăligă albă. 

 Gică este un copac gelos. 

 M-a pus dracu’ de l-am scărpinat pe scoarţă într-o seara şi nu mai scap de el defel. 

 Venise la mine într-o zi o distinsă doamnă. Din pricina principialităţii lui 

Gică,nici mâna nu am apucat să i-o sărut. Gică este un copac gelos. Excesul de grijă pe 

care îl are pentru mine, curiozitatea lui de pom care se uită la mine mirat, că sunt om, nu 

mă lasă în libertatea mea. 

  N-avui treabă! Cine m-a pus să-l scarpin pe scoarţă când singuratic am venit 

acasă? ” 

                                                                              (Nichita Stănescu –Copacul numit Gică) 

 

 Scrie, pe foaia de testare, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai 

jos: 

               A. 

1. Desparte în silabe cuvintele:(a) început, scoarță, libertatea......................6 puncte 

2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format 

cuvintele:deodată, turcească, distinsă(doamnă).........................................6 puncte 

3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele:coajă, invitasem, defel.......6   

                                                                                                                              puncte 

4. Numeşte timpul verbului din propoziţia:”N-avui trebă!”...........................6 puncte 

5. Identifică funcţia sintactică a cuvintelor din propoziţia:”Gică este un copac 

gelos.”.........................................................................................................6 puncte 



 

                B. 

      6.  Numeşte modul principal de expunere din textul dat...................................6 puncte                

      7. Transcrie un scurt fragment în care se explică cum a început prietenia dintre 

narator şi copacul  Gică...........................................................................................6 puncte 

8. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului 

epic/unei opere  epice.................................................................................6 puncte 

               C. 

       Scrie o compunere de 10 – 15 rânduri, în care să realizezi rezumatul textului citat. În 

redactarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere: 

 Respectarea fidelităţii faţă de textul dat(concordanţa dintre conţinutul textului şi 

conţinutul rezumatului scris de tine); 

 Desprinderea elementelor esenţiale/a ideilor principale ale textului; 

 Prezentarea esenţializată, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii 

întâmplărilor la care participă personajele; 

 Respectarea altor convenţii specifice rezumatului(relatarea la persoana 

aIIIa;utilizarea modurilor şi timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea 

directă la vorbirea indirectă, fără dialog inserat; relatarea obiectivă, fără 

intervenţii emoţional-subiective şi fără citate).  

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea 

acordării punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie să se încadreze în limita 

de spaţiu cerută. 

 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

       Scrie o compunere de 10-15 rânduri, în care să-ţi imaginezi o conversaţie pe 

care ai putea să o ai cu copacul Gică. În redactarea compunerii, vei avea în vedere 

următoarele repere: 

                             

 Să formulezi un titlu expresiv/personalizat al textului redactat de tine; 

...............................................................................................4 puncte 

 Să respecţi convenţiile specifice unui dialog;........................ 6 puncte 

 Să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; 

...............................................................................................12 puncte  

 Respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie; 

................................................................................................8 puncte 

 

                      Notă! În vederea acordării punctajului pentru exprimare, o rtografie şi 

punctuaţie,compunerea trebuie să se incadreze în limita de spaţiu cerută. 
             
  
   
 
 
 
 
 

 

  



 

IV.  Baremul de corectare şi notare 

 

TEST INIŢIAL 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA a VII-a 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 

Notă! Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în sprijinul soluţiilor din 

barem. 

 

Subiectul I (60 de puncte) 

    A.  

1. Despărţirea cuvintelor în silabe:(a) în-ce-put, scoar-ţă, li-ber-ta-tea.      

                                                                                                  (2p.+2p.+2p.) 6 puncte 

2. Exemple de răspuns: deodată – compunere(prin sudare/unire/alipire...); turcească 

– derivare(cu sufix); distinsă(doamnă) – conversiune/schimbarea valorii 

gramaticale(adjectiv din verb la participiu).                        (2p.+2p.+2p.) 6 puncte 

3. Exemple de răspuns: coajă-scoarţă, invitasem -poftisem, defel-deloc, nicidecum. 

4. Numirea corectă a timpului verbului”n-avui”- perfect simplu.                  6 puncte 

5. Identificarea corectă a funcţiilor sintactice ale cuvintelor:Gică- subiect, este un 

copac-predicat nominal, gelos – atribut adjectival.             (2p.+2p.+2p.) 6 puncte 

B. 
6. Exemplu de răspuns: un mod principal de expunere în fragmentul citat este 

naraţiunea.                                                                                                     6 

puncte 
7. Transcrierea unui scurt fragment în care este explicat cum a început prietenia 

dintre narator şi copacul Gică : ”- N-am avut de treabă şi, întorcându-mă mai 

târziu acasă, l-am scărpinat cu unghiile pe coajă Gică.”, ”N-avui treabă! Cine 

m-a pus să-l scarpin pe scoarţă când singuratic am venit acasă? ”         6 puncte 
8. Menţionarea a două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului 

epic/unei opere epice: prezenţa naratorului, a acţiunii/a conflictului, a personajelor, 

modul principal de expunere: naraţiunea etc. (Formularea corectă, nuanţată:6p.; 

formularea parţial corectă sub aspect logic şi/sau ortografic:4 p.; formulare 

parţial corectă sub aspect logic şi/sau de ortografie: 2p.)                           6 puncte 

 C.  

      C.1. Conţinutul rezumatului 

1. Respectarea fidelităţii faţă de textul dat(Concordanţa dintre conţinutul textului 

şi rezumatul scris de tine-în totalitate:2p./parţial:1p.)                         2 puncte 

2. Desprinderea elementelor esenţiale/a ideilor principale ale 

textului.(Desprinderea adecvată a elementelor esenţiale/a ideilor principale: 

2p.; desprinderea parţial adecvată sau cu omisiuni a elementelor 

esenţializate/a ideilor principale: 1p.)                                                  2 puncte 

3. Prezentarea esenţializată, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii 

întâmplărilor la care participă personajele(Prezentarea în succesiune logică, 

esenţializată:2p.; prezentarea cu omisiuni sau cu amănunte nesemnificative1p.)                                                                              

                                                                                                                       2 puncte 



 

4. Respectarea altor convenţii specifice rezumatului (Relatarea la persoana 

aIIIa;utilizarea modurilor şi timpurilor verbale potrivite; trecerea de la 

vorbirea directă la vorbirea indirectă, fără dialog inserat; relatarea 

obiectivă, fără intervenţii emoţional-subiective şi fără citate-în totalitate: 

2p./parţial: 1p.)                                                                                      2 puncte 

C.2. Redactare(Pentru acordarea punctajului, rezumatul trebuie să se încadreze în 

limta de spaţiu cerută.) 

5. Coerenţa textului.(Claritatea enunţului, lexic şi sintaxă adecvată.)       1 punct 

6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 

rezumatului.                                                                                             1 punct 

7. Ortografia şi punctuaţia.(0- 2 greşeli: 1 p.; 3sau mai multe greşeli:0 p.)                         

                                                                                                                       1 punct 
8. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea.                                 1 punct 

 

Subiectul al II-lea ( 30  de puncte) 

 

A. Conţinutul compunerii 

 

1. Formularea unui titlu expresiv/personalizat al compunerii (Formularea 

expresivă/personalizată a titlului, în acord cu tema/cu subiectul, cu ideea sau cu 

imaginea centrală a textului:4p.; formularea unui titlu comun, dar în acord cu 

tema/cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrală a textului:2p.; formularea unui 

titlu care nu subliniază un aspect relevant al conţinutului:1p.)..................... 4 puncte  

2. Respectarea convenţiilor unui dialog:folosirea dialogului ca mod principal de 

expunere, formularea unor replici de tipul ”întrebare-răspuns” potrivite ca lungime, 

replici care să nu determine răspunsuri monosilabice, prezenţa a două elemente 

verbale/nonverbale(Respectarea convenţiilor specifice unui dialog, în acord cu 

tema/cu subiectul sau cu ideile conţinutului:6p.; respectarea parţială a convenţiilor 

specifice unui dialog:3p.; respectarea doar a unei/a unor convenţii specifice unui 

dialog,în text aparând ca dominant alt mod de expunere:1p.)........................6 puncte 

3. Prezentarea unui conţinut şi a unui stil adecvate tipului de text şi cerinţei 

formulate(Conţinutul şi stilul adecvate tipului de text şi cerinţei formulate:12p.; 

stilul potrivit dialogului,dar conţinutul parţial adecvat cerinţei formulate.9p.; stil 

adecvat,dar conţinut formal/banal:6p; stil şi conţinut parţial adecvate unui 

dialog,improvizaţii:3p)..................................................................................12 puncte 

 

                     B.  Redactare(Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să se 

încadreze în limita de spaţiu cerută.) 

4. Coerenţa textului.(Claritatea enunţului, lexicul şi sintaxa adecvată–în totalitate: 

3p./parţial:1p.)....................................................................................................... 3 puncte 

5.Ortografia şi punctuaţia.(0 -1 greşeli:3p.;2-3 greşeli:2p.;4-5 greşeli:1p.)......... 3 puncte 

6. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea –în totalitate:2p./parţial:1p.. 2 puncte 

 

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu.Nota finală se obţine prin împărţirea  la 10 a 

punctajului obţinut de elev. 

 

 



 

V. Document de prezentare a administrării instrumentului de evaluare, însoţit de 

raport de analiză 

Administrarea testelor scrise reprezintă o etapă deosebit de importantă în desfăşurarea 

oricărei evaluări( interne sau externe). Efortul de elaborare a testelor şi a schemelor de 

notare poate fi compromis printr-o administrare necorespunzătoare. 

În proiectarea unui test trebuie avute în vedere următoarele etape: 

 Determinarea tipului de test(iniţial, secvenţial, semestrial, de progres, 

formativ, final–criterial–raportarea rezultatelor elevilor la obiectivele 

definite în programa şcolară); 

 Definirea obiectivelor de evaluare( şi comunicarea acestora elevilor ); 

 Construirea unei matrici de specificaţie; 

 Construirea itemilor; 

 Elaborarea schemei de notare; 

 Administrarea testului; 

 Corectarea şi analiza rezultatelor. 

Orice educator, conştient de rolul şi importanţa misiunii sale, doreşte să realizeze o 

instruire eficientă. A instrui eficient înseamnă: 

 A diagnostica exact starea iniţială a instruirii; 

 A proiecta şi realiza activităţi de învăţare în clasă; 

 A evalua sistematic progresul instruirii; 

 A-i învăţa pe elevi să înveţe independent. 

Tipul de test ales:iniţial(predictiv) 

Calitatea unei noi învăţări depinde de calitatea învăţărilor anterioare şi de nivelul 

motivaţional. De aici, se poate deduce un principiu elementar: dacă la un moment dat 

vrem să continuăm instruirea unui elev, trebuie să ştim exact ce ştie să facă elevul până în 

acel moment. 

Altfel spus, în fiecare elev trebuie să vedem rezultatul unei istorii instrucţionale  pe 

parcursul căreia el a achiziţionat mai multe sau mai puţine informaţii din  domeniul 

disciplinei pe care o predăm, precum şi capacităţi de a opera cu aceste informaţii; 

calitatea acestor achiziţii condiţionează calitatea şi eficienţa instruirii ce va urma. 

Educatorul care acceptă aceste adevăruri se  vede obligat ca înainte de a declanşa un nou 

proces instructiv-educativ, să examineze minuţios starea iniţială a pregătirii celor care 

învaţă şi capacitatea lor de învăţare.  

Aceasta presupune : 

1. să determine precis obiectivele materiei anterior parcurse de elev ; 

2. să elaboreze, să aplice şi să examineze detaliat rezultatele unui test predictiv ; 

3. să stabilească programe compensatorii. 

Testul predictiv înseamnă un test iniţial – aplicat la începutul unei noi etape de instruire 

pentru a identifica nivelul de realizare a obiectivelor studiului într-o etapă anterioară, 

riguros delimitată şi lacunele intervenite în pregătirea fiecărui elev, al clasei pe parcursul 

instruirii sau ulterior. 

Lista de obiective terminale constituie baza derivarii itemilor(problemelor)care alcătuiesc 

testul predictiv. Regula simplă de elaborare a unui test predictiv este următoarea: pentru 

fiecare obiectiv terminal trebuie elaborat un item, care verifică realizarea sau nerealizarea 



 

acestuia la un nivel de performanţă suficient, pentru ca elevul să poată continua adecvat 

instruirea.  

Schema derivării itemilor este următoarea : 

O  

O 

O 

 

 

O 

 I 

I 

I 

 

 

I 

 O 

O 

O 

 

 

O 

 

Obiectivele ciclului  de        TESTUL PREDICTIV        Ciclul nou de instruire 

instruire anterior  

 

Se observă că, deşi baza testului predictiv o constituie obiectivele instruirii deja 

desfăşurate, în elaborarea sa, trebuie ţinut seama şi de ceea ce urmează să înveţe elevii. 

Numai în acest fel se pot stabili performanţe minimal acceptabile în raport cu care se va 

aprecia reuşita sau nereuşita elevilor şi în baza cărora se anticipează posibilitatea sau 

imposibilitatea continuării instruirii în ritmul impus de parcurgerea programei de 

învăţământ. 

 

          CALITĂŢILE UNUI TEST PREDICTIV 

Ce calităţi trebuie să întrunească un test predictiv pentru a putea fi considerat ”bun şi 

folositor”? 

Iată inventarul celor mai importante : 

A. Validitatea 

Un test este valid, dacă şi numai dacă este astfel construit, încât măsoară exact ceea ce 

trebuie să măsoare. Un test docimologic nu este valid dacă itemii care îl compun nu 

acoperă întregul câmp de probleme care interesează măsurarea sau acoperă un câmp de 

probleme mai vast decât interesează. Validitatea predictivă a testului iniţial este asigurată 

dacă acesta este astfel construit, încât poate indica în ce fel se poate continua în viitor 

instruirea fiecăruia dintre cei care au fost testaţi. 

B. Fidelitatea 

Un test docimologic este fidel, dacă şi numai dacă aplicat în situaţii analoge sau identice, 

conduce spre rezultate analoge sau  identice. Un test predictiv nu este fidel dacă aplicat la 

doi elevi cu aceleaşi lacune în instruire,le evidenţiază numai la unul dintre ei. Fidelitatea 

unui test nu poate fi niciodată absolută (100%), fiind admisibilă o anumită “abatere 

standard”, dar infidelitatea unui test nu trebuie să depăşească niciodata 2,5-3%; un test 

accentuat infidel este, prin definiţie, invalid. 



 

C. Reprezentativitatea 

Un test docimologic este reprezentativ dacă « acoperă » un câmp cât mai larg de 

cunoşţinte sau capacităţi din domeniul de instruire pentru care a fost elaborat; un test 

predictiv nu poate fi considerat reprezentativ dacă verifică doar părţi sau elemente ale 

materiei anterior studiate şi nu esenţialul întregii materii parcurse. 

D. Puterea de discriminare 

Un test predictiv este eficient dacă identifică exact nivelul de performanţă de care este 

capabil şi toate lacunele esenţiale care au intervenit în instruirea anterioară a elevului. 

Gradul  scăzut de discriminare al unui test iniţial reduce corespunzător capacitatea lui 

predictivă. 

E. Aplicabilitatea 

Un test predictiv este aplicabil dacă şi numai dacă oferă date utile atât elevului cât şi 

educatorului, asigurând un feedback diferenţial. Un test predictiv este inaplicabil dacă nu 

oferă datele necesare diagnosticului şi remediului. 
 

REGULI PENTRU APLICAREA UNUI TEST PREDICTIV 

 

 Înainte de a aplica testul predictiv am făcut cunoscute elevilor obiectivele  urmărite. 

 Am insistat, pe un ton adecvat, că nu doresc să-i prind pe elevi nepregătiţi, că nu 

voi nota în catalog rezultatele şi nici nu îmi voi forma o imperesie definitivă 

asupra potenţialului lor de învăţare. 

 Am asigurat un climat de muncă nestresant, prevenind emoţia exagerată 

manifestată de unii elevi, dar nu am sprijinit pe niciunul,în niciun fel în depăşirea 

dificultăţilor pe care le-a ridicat testul. 

 Am stabilit o limită de timp – o oră– pentru rezolvarea testului, pe care să o 

respectăm. 

 Am corectat imediat testul predictiv împreună cu elevii, după care am examinat 

acasă cu maximă atenţie fiecare test în parte. 

 

   VI. Matricea de specificaţie – are ca scop realizarea legăturilor dintre obiectivele 

evaluate şi extensiunea tematică a secvenţei supuse evaluării. 

 

Taxonomia lui Bloom 

7. cunoaşterea - a reda, a recunoaşte, a transforma, a reorganiza, a prevedea; 

8. înţelegerea - a reformula, a transforma, a reorganiza, a prevedea; 

9. aplicarea - a utiliza, a aplica, a generaliza; 

10. analiza - a diferenţia, a compara, a distinge; 

11. sinteza - a produce, a proiecta, a reuni, a crea; 

12. evaluarea – a argumenta, a valida, a decide. 
 

 

 

 

 



 

Conţinuturi/ 

Obiective 

Achiziţia 

informaţiei 
Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare Total 

 

Noţiuni de 

fonetică:despărţirea 

corectă a cuvintelor 

în silabe 

1    

  

1 

Cuvinte formate 

prin derivare, prin 

compunere, prin 

schimbarea valorii 

gramaticale  

 1   

  

1 

Categorii 

semnatice: 

sinonime 

 1   

  

1 

Sesizarea corectă 

a categoriilor 

morfologice 

 

  1  

  

1 

Valori sintactice ale 

cuvintelor 
1    

  
1 

Moduri de 

expunere 
1    

  
1 

Elemente de 

identificare a 

semnificaţiei 

textului 

 1   

  

1 

Structura textului 

epic 
  1  

  
1 

Rezumatul pentru 

textul  dat 
    

1  
1 

Textul dialogat   1    1 

Total 3 2 4 - 1  10 

 

 

 

 



 

Definirea obiectivelor de evaluare: 

Testul iniţial prezentat evaluează următoarele abilităţi, deprinderi şi elemente de 

competenţă care se referă la capacităţile de receptare a mesajului scris şi de exprimare 

scrisă, prevăzute în programa scolară pentru clasa a VI-a prin obiectivele de referinţă şi 

prin activităţile de învăţare, după cum urmează: 

Subiectul I 

 A  

 1.  Obiectiv de referinţă 3.3.; despărţirea cuvintelor în silabe; 

 2. Obiectiv de referinţă 3.3.; precizarea mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului 

prin care s-au format cuvintele; 

 3.  Obiectiv de referinţă 3.3.; identificarea categoriilor morfologice; 

 4. Obiectiv de referinţă 4.4.; utilizarea corectă a părţilor de vorbire şi a funcţiilor 

sintactice; 

 5. Obiectiv de referinţă 3.3; identificarea funcţiilor sintactice; 

 6. Obiectiv de referinţă 3.3; sesizarea rolului semnelor ortografice şi de punctuaţie 

dintr-un text dat, 

 7. Obiectiv de referinţă 3.2; identificare structurii textului epic; 

 8. Obiectiv de referinţă 3.1; identificarea unor elemente de structurare a textului 

epic; 

 9. Obiectiv de referinţă 3.2; identificarea unor trăsături ale genului epic; 

          10.Obiectiv de referinţă 4.3.; rezumarea unor texte narative la prima vedere; 

 11.Obiectiv de referinţă 4.5; redactarea unei compuneri dialogate; 

Notă! În evaluarea realizării acestei sarcini de lucru- rezumarea unui text –se are 

în vedere un complex de obiective de referinţă şi activităţi de învăţare, de exemplu: 

3.1.-identificarea structurii textului epic: timp, spaţiu, acţiune, personaje; 

3.3.-identificarea ideilor principale; relaţionarea idei principale-idei secundare; 

4.2.-elaborarea de răspunsuri adecvate cerinţei formulate, cu folosirea adecvată 

a paragrafelor, a modurilor de expunere, a convenţiilor tipului de text indicat; 

4.3.-construirea corectă a unui text din punct de vedere sintactic; utilizarea 

adecvată a formelor verbale prin raportare la cronologia faptelor relatate; utilizarea 

conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi frazei; 

  

 

SUBIECTUL al II-lea 

Obiectiv de referinţă 4.5.;realizarea unui dialog prin respectarea elementelor 

esenţiale ale dialogului(intenţie, parteneri, situaţie de comunicare). 

 

Notă! În evaluarea acestei sarcini de lucru-realizarea unui dialog-se are în vedere 

un complex de obiective de referinţă şi activităţi de învăţare, de exemplu: 

4.2.-elaborarea de răspunsuri adecvate cerinţei formulate, cu folosirea adecvată 

a replicilor, a modului de expunere, a convenţiilor tipului de text indicat; 

4.3.-construirea corectă şi expresivă aunui text din punct de vedere sintactic; 

utilizarea conectorilor  adecvaţi la nivelul propoziţiei şi frazei; 

4.4.-dispunerea în pagină a diferitelor texte;scrierea îngrijită şi lizibilă a textului; 

4.5.-exprimarea unui punct de vedere referitor la tema dată; 

 



 

Construirea itemilor – vezi testul proiectat ( itemi structuraţi-itemi semiobiectivi şi 

subiectivi ) 

                                      3. instrumentul de evaluare proiectat..doc 

 

 Elaborarea schemei de notare ( baremul ) 

                                4. baremul de corectare si notare.doc 

 

VII. Administrarea testului:testul a fost administrat elevilor clasei aVIIa, multiplicate 

în număr corespunzător numărului de elevi. Elevii au primit informaţii referitor la scopul 

testului, obiectivele urmărite, timpul de lucru, modul de rezolvare a fiecărui item etc. 
 

 

NR.CRT NUME 

I 

II-

30p 

OFICIU-

10p TOTAL 

IA IB IC 

1-6p 2-6p 3-6p 4-6p 5-6p 6-6p 7-6p 8-6p 12p 

1 

ALDICĂ 

ŞTEFANIA 6 5 4 0 4 6 0 4 6 24 10 69 

2 

ANDREI 

FLORINA 6 5 4 6 6 6 6 6 8 20 10 83 

3 ANGHEL ILIE 6 3 0 0 2 6 6 4 4 0 10 41 

4 

APETREI 

ROXANA 6 5 6 6 6 6 6 5 10 24 10 90 

5 

BURLACU 

FELICIA 6 4 6 6 4 0 6 4 6 24 10 76 

6 BURLAN LUANA 6 2 2 0 0 6 6 2 6 0 10 40 

7 

BUSUIOC 

REMUS 6 0 4 6 6 6 0 4 6 12 10 60 

8 CĂLIN GEORGE 6 3 0 0 0 3 6 4 0 0 10 32 

9 CHIŢĂ BOGDAN 6 4 4 6 4 6 0 6 0 0 10 46 

10 

CHIŢESCU 

ROXANA 6 5 4 3 6 6 6 4 10 26 10 86 

11 

DAMIAN 

ALBERTO 6 1 4 0 0 6 6 0 4 0 10 37 

12 DIMA ŞTEFAN 6 3 6 0 4 6 6 2 6 2 10 51 

13 DOIŢA BOGDAN 6 0 4 6 6 6 6 4 0 18 10 66 

14 

DUMITRU 

ANITA 6 2 2 0 4 6 6 0 0 18 10 54 

15 

FLOREA 

ROBERT 6 5 4 6 5 6 0 4 8 20 10 74 

16 

GHEBOIANU 

EDUARD 6 4 4 0 4 0 6 4 2 0 10 40 

17 

GRIGORE 

ANDREEA 6 5 6 0 3 6 0 6 6 22 10 70 

TEMA%203-Instrument%20de%20evaluare.doc
TEMA%203-Instrument%20de%20evaluare.doc
TEMA%204-Barem.doc
TEMA%204-Barem.doc


 

18 

GRIGORESCU 

ANDREI 6 5 4 6 5 6 6 4 6 20 10 78 

19 

ION 

ALEXANDRA 6 5 4 0 6 3 6 4 8 24 10 76 

20 NAE CORINA 6 5 0 0 4 0 0 2 0 10 10 37 

21 

NISIPEANU 

IOANA 6 2 2 0 5 6 6 4 4 18 10 63 

22 

PĂUNESCU 

ANA 6 0 4 0 3 6 0 4 8 20 10 61 

23 RIZOIU ADRIAN 6 4 6 0 6 0 6 2 0 16 10 56 

24 SIMOIN DIANA 6 6 6 6 6 6 6 4 11 26 10 93 

25 

TUDOR 

ROXANA 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 22 

26 VAIDE EMILIA 6 4 2 0 2 6 6 4 8 24 10 72 

27 

VOICILĂ 

ALEXANDRU 6 6 4 6 6 6 6 6 12 26 10 94 

 MEDIE   162 93 96 63 107 132 114 97 139 394    6,39 

 

 

 

 

 

 

REALIZAREA OBIECTIVELOR 

ITEMI ITEM  IA ITEM   IB ITEM   IC ITEM  II 

punctaj obţ. pt.27 elevi 521 343 139,00 394 

puntaj max. pt.27 elevi 810 486 324,00 810 

Procent 64,32% 70,58% 42,90% 48,64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Subiectele cu grad de  complexitate mai mare sunt IC si II. Punctajul maxim pentru 27 de 

elevi supuşi testului este de 324 puncte pentru subiectul IC şi 810 pentru subiectul 

IIC.Realizarea obiectivelor în ceea ce priveste cele două subiecte este sub pragul de 

reuşită- 42.9%- la subiectul IC şi 48.64% la subiectul II. Subiectele de complexitate 

medie- IA şi IB, au un punctaj ce le situează peste pragul de reuşită cu 64.32%, respectiv 

70.58%.Analiza rezultatelor ne conduce la aprecierea unei insuficiente capacităţi de 

sinteză şi de aplicare. Majoritatea itemilor I A şi IB au înregistrat un procent de realizare 

de peste 50%. O problemă reală o constituie rezultatele nesatisfăcătoare obşinute la 

cerinţe vizând în mod special respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie. 

 

 

Situaţia statistică pe tranşe de medii: 

medii 
1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 
4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

nr . 0 1 2 4 3 4 7 3 3 0 

procen

t 

0,00

% 

1,00

% 

7,00

% 

15,00

% 

12,00

% 

15,00

% 

26,00

% 

12,00

% 

12,00

% 

0,00

% 

 

Realizarea Obiectivelor(%)

64,32%

70,58%

42,90%

48,64%

ITEM  IA ITEM   IB ITEM   IC ITEM  II



 

 

 

Sub aspectul cincimii superioare şi celei inferioare, în cazul dat avem intervalul 83 – 

94 de puncte, respectiv 22 – 40 de puncte. 

Domeniul este de 72 de puncte. 

Reuşita este de 70%. 

Calitatea rezultatelor este de numai 18%. 
 

 

 

 

 

NUMĂR DE MEDII 

 

Modulul îl reprezintă cel mai mare număr de medii similare. În plaja de medii dată, 

el cuprinde mediile din intervalul 70- 80 de puncte. 

Situatie statistica pe transe de medii

0%0%0%13%
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16%0%
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Mediana în cazul dat o reprezintă punctajul de mijloc al eşantionului de medii şi 

anume cel de 63 de puncte. 
 

 

 

PUNCTE TARI (Strenghts) 

 au avut un grad de dificultate de nivel mediu; 

 au fost accesibile şi în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale elevilor. 

 s-au înscris în cerinţele programei şcolare; 

 timpul  prevăzut a fost generos, le-a permis elevilor o bună gestionare a lui; 

 au cunoştinţele necesare despre fonetică(despărţire în silabe); 

 să opteze motivat pentru anumite forme gramaticale în comunicarea proprie; 

 să aplice regulile ortografice şi de punctuaţie; 

 

PUNCTE SLABE(Weaknesses) 

 să elaboreze rezumatul textului dat – 0 puncte – 7 elevi; 

 să realizeze o compunere dialogată – 0 puncte – 7 elevi;  

 să identifice corect funcţiile sintactice ale cuvintelor date – itemul IA/5 – 0 puncte 

– 4 elevi. 
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VIII.  Document de analiză a modului în care a fost aplicat baremul de corectare şi 

notare proiectat 

Testul  a fost administrat în perioada -23 septembrie 2009 

Clasa aVII-a 

Nr. de elevi  testaţi: 27 de elevi 

 

 Administrarea instrumentului de evaluare a avut drept scop principal evaluarea şi 

diagnosticarea exactă a stării inţiale a instruirii. Calitatea unei învăţări noi depinde de 

calitatea învăţărilor anterioare şi de nivelul motivaţional. De aici, se poate deduce un 

principiu elementar: dacă la un momant dat vrem să continuăm instruirea unui elev, 

trebuie să ştim exact ce ştie să facă elevul până în acel moment. 

 Pentru standardele curriculare corespunzătoare au fost redactate obiective de 

evaluare cu o acoperire cât mai cuprinzătoare. Forma de evaluare pentru care am optat a 

fost testarea scrisă. 

 Principalele etape pe care le-am parcurs au fost: 

1. Stabilirea eşantionului de subiecţi – clasa aVII-a  

2. Elaborarea probelor de evaluare, conform Curricumului Naţional, urmărind 

curriculum–nucleu (am formulat obiective de evaluare care au vizat elementele de 

bază din clasa aVIa) 

3. Proiectarea unui număr de itemi pentru fiecare obiectiv de evaluare stabilit. 

Concomitent cu testele am elaborat criteriile de notare şi de corectare, apreciere 

pentru varianta de test. 

Eşantionul proiectat a cuprins 27 de elevi, prezenţa la testare fiind de 100%. 

Distribuţia sarcinilor de lucru pe varianta de test a avut ca scop posibilitatea evaluării 

unui număr cât mai mare de obiective de evaluare corespunzătoare standardelor 

curriculare de început al procesului instructiv gimnazial, prin teste echilibrate în raport cu 

posibilităţile de lucru pe unitatea de timp ale subiecţilor. 

La nivelul baremului de corectare şi notare, pentru o evaluare corectă, consistentă şi 

care să permită diferenţiere între nonrăspuns şi nonperformare, am inclus itemi 

semiobiectivi cu răspuns scurt/întrebări structurate şi itemi subiectivi cu răspuns deschis. 

Matrice de analiză a itemilor 

Se stabilesc gradul de dificultate şi de discriminare al fiecărui  item, pentru  a putea 

realiza optimizarea testului. 

Penultimul rând cuprinde numărul de elevi care au realizat acel item, iar ultimul 

procentul elevilor care au rezolvat itemul. 

Itemii   cu gradul  cel mai mare de dificulate sunt  cei pe care i-au rezolvat   doar un 

număr mic de elevi. 
REALIZAREA OBIECTIVELOR 

ITEMI ITEM  IA ITEM   IB ITEM   IC ITEM  II 

punctaj obţ. pt.27 elevi 521 343 139,00 394 

puntaj max. pt.27 elevi 810 486 324,00 810 

Procent 64,32% 70,58% 42,90% 48,64% 



 

 

Subiectele cu grad de  complexitate mai mare sunt IC şi II. Punctajul maxim pentru 27 

de elevi supuşi testului este de 324 puncte pentru subiectul IC şi 810 pentru subiectul 

IIC. Realizarea obiectivelor în ceea ce priveste cele două subiecte este sub pragul de 

reuşită- 42.9%- la subiectul IC şi 48.64% la subiectul II.  

Subiectele de complexitate medie- IA şi IB, au un punctaj ce le situează peste pragul 

de reuşită cu 64.32%, respectiv 70.58%. 
 

 

NR.CRT NUME 

I 

II-

30p 

OFICIU-

10p TOTAL 

IA IB IC 

1-6p 2-6p 3-6p 4-6p 5-6p 6-6p 7-6p 8-6p 12p 

1 

ALDICĂ 

ŞTEFANIA 6 5 4 0 4 6 0 4 6 24 10 69 

2 

ANDREI 

FLORINA 6 5 4 6 6 6 6 6 8 20 10 83 

3 ANGHEL ILIE 6 3 0 0 2 6 6 4 4 0 10 41 

4 

APETREI 

ROXANA 6 5 6 6 6 6 6 5 10 24 10 90 

5 BURLACU 6 4 6 6 4 0 6 4 6 24 10 76 

Realizarea Obiectivelor(%)

64,32%

70,58%

42,90%

48,64%

ITEM  IA ITEM   IB ITEM   IC ITEM  II



 

FELICIA 

6 BURLAN LUANA 6 2 2 0 0 6 6 2 6 0 10 40 

7 

BUSUIOC 

REMUS 6 0 4 6 6 6 0 4 6 12 10 60 

8 CĂLIN GEORGE 6 3 0 0 0 3 6 4 0 0 10 32 

9 CHIŢĂ BOGDAN 6 4 4 6 4 6 0 6 0 0 10 46 

10 

CHIŢESCU 

ROXANA 6 5 4 3 6 6 6 4 10 26 10 86 

11 

DAMIAN 

ALBERTO 6 1 4 0 0 6 6 0 4 0 10 37 

12 DIMA ŞTEFAN 6 3 6 0 4 6 6 2 6 2 10 51 

13 DOIŢA BOGDAN 6 0 4 6 6 6 6 4 0 18 10 66 

14 

DUMITRU 

ANITA 6 2 2 0 4 6 6 0 0 18 10 54 

15 

FLOREA 

ROBERT 6 5 4 6 5 6 0 4 8 20 10 74 

16 

GHEBOIANU 

EDUARD 6 4 4 0 4 0 6 4 2 0 10 40 

17 

GRIGORE 

ANDREEA 6 5 6 0 3 6 0 6 6 22 10 70 

18 

GRIGORESCU 

ANDREI 6 5 4 6 5 6 6 4 6 20 10 78 

19 

ION 

ALEXANDRA 6 5 4 0 6 3 6 4 8 24 10 76 

20 NAE CORINA 6 5 0 0 4 0 0 2 0 10 10 37 

21 

NISIPEANU 

IOANA 6 2 2 0 5 6 6 4 4 18 10 63 

22 

PĂUNESCU 

ANA 6 0 4 0 3 6 0 4 8 20 10 61 

23 RIZOIU ADRIAN 6 4 6 0 6 0 6 2 0 16 10 56 

24 SIMOIN DIANA 6 6 6 6 6 6 6 4 11 26 10 93 

25 

TUDOR 

ROXANA 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 22 

26 VAIDE EMILIA 6 4 2 0 2 6 6 4 8 24 10 72 

27 

VOICILĂ 

ALEXANDRU 6 6 4 6 6 6 6 6 12 26 10 94 

 MEDIE   162 93 96 63 107 132 114 97 139 394    6,39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Analiza SWOT a baremului 

 

PUNCTE TARI 

 a fost explicit, detaliat pentru subiectele de limbă; 

 detaliat, explicit ; 

 punctaj  defalcat,cu specificarea condiţiilor pentru care se acordă  minimul de 

puncte; 

 mai permisiv faţă de greşelile de  exprimare la Subiectul II ; 

 s-au acceptat ca sinonime atît formele de dicţionar, cât şi forma tip; 

 

PUNCTE SLABE 

 nu a fost detaliat pentru subiectele de literatură, lăsând loc unor interpretări 

subiective; 

 cerinţe de dificultate diferită; 

 nu  trebuie evaluată expresivitatea titlului, ci doar ceea ce spune obiectivul de 

referinţă 4.1; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 cerinţe de dificultate diferită; 

 punctele urmărite rezumat  şi la compunerea descriptivă oferă elevilor şi 

profesorului un ghid în elaborarea răspunsurilor pentru viitor; 

 

AMENINŢĂRI 

 creşte gradul de subiectivitate  în acordarea punctajului; 

 gradul ridicat de subiectivitate pe care-l implică  acest tip de compuneri  poate 

genera  distorsiuni în notare,dacă nu se corectează  strict după barem; 
 

 
 

Rezultatele obţinute de elevi la testul iniţial sunt acceptabile şi putem să le 

interpretăm astfel: 

1.  Administrarea acestuia la inceputul anului şcolar – elevii vin dupa vacanţa 

de vară şi nu reuşesc să intre rapid în ritmul şcolar; 

2.  Numărul  mic de ore alocat recapitulării materiei: 2-3 ore; 

3.  Nivelul motivaţional scăzut, deoarece au fost anunţaţi că notele nu vor fi 

trecute în catalog; 

4.  Stăpânirea achiziţiilor teoretice cu privire la regulile redactării unui bun 

rezumat/ compunere cu titlu personalizat; 

5.  Dificultăţi in aplicarea achiziţiilor teoretice pe un text la prima vedere; 

6.  Slaba preocupare pentru lectură; 

7.  Subiectivitatea evaluatorului în creştere la acest tip de compuneri (rezumat/ 

compunere imaginativă), dacă nu se corectează strict după barem; 

8.  Constatarea progresului – 3 elevi/regresului – 5 elevi, comparându-se cu 

rezultatele înregistrate la evaluarea finală şi în fişa de progres– clasa a VI-a; 

9.  Aceste rezultate sunt ,aproximativ, în concordanţă cu aşteptările. 

10. Întocmirea de programe ameliorative. 



 

CONCLUZII 

În educaţie, evaluarea în general, şi cea formativă în special, este un 

instrument de reglare a învăţării. Reglarea presupune acţiuni de remediere, fiind un dispozitiv 

care constă în a furniza elevului noi activităţi de învăţare pentru a-i permite să-şi completeze 

lacunele, să-şi corecteze erorile diagnosticate. Reglarea este deci o acţiune/ un ansamblu de 

acţiuni exercitate din exterior. O formă superioară de reglare este autoreglarea, ”reglarea prin 

sine însăşi", fiind considerate ”un mecanism universal, tot atât de general ca şi ereditatea" 
1
 

prin care fiinţele umane sunt capabile să-şi gestioneze comportamentul în raport cu ţintele 

propuse.  

În concluzie, procesul de învăţământ este un sistem care dispune de 

capacitate de reglare şi autoreglare; reglabilitatea asigură buna funcţionare a procesului, 

susţine neîncetat evoluţia lui în direcţia apropierii de obiectivele asumate. Mecanismele de 

reglare şi autoreglare devin viabile datorită informaţiei inverse (mecanismelor de feedback) 

ca dispozitiv de control al oricărui tip de acţiune. Informaţia de retur, cea care informează 

despre ieşirile din sistem, este comparată cu elementele de intrare (obiect ive, scopuri 

anticipate), care dau direcţie sistemului şi justifică funcţionarea acestuia.  

Prin raportare la obiective, evaluarea are rolul de a obţine informaţii asupra 

rezultatelor pentru ajustarea acţiunii şi pentru adaptarea ei la scopul urmărit.    În   consecinţă,   

cunoaşterea   şi   utilizarea   mecanismelor   de   reglare-auloreglare  a  activităţii proprii 

celor  doi parteneri ai actului  didactic constituie condiţii ale optimizării performanţelor 

şcolare. Feedback-ul   funcţionează   ca   instrument   de    schimbare a comportamentului  

propriu  cu  efecte  benefice  pentru  ambii  parteneri ai procesului şi pentru activitatea 

comună pe care o realizează. 

Reglarea este un proces care permite unui sistem să se menţină în stare de echilibru 

(reglare de stabilizare) sau să evolueze la un nivel superior (reglare de dezvoltare).  

Prin metode şi tehnici specifice, evaluarea colectează informaţii, le prelucrează şi 

interpretează în funcţie de criterii de eficienţă, fundamentând decizii ce urmează să fie adoptate, în 

scopul perfecţionării activităţii şi a rezultatelor sale. 

Analizând din perspectivă evolutivă relaţiile dintre predare, învăţare şi 

evaluare, constatăm schimbări semnificative care fac din evaluare o activitate privilegiată, 

care şi-a întărit funcţia de ameliorare concomitent cu diminuarea funcţiei de control. 

Rezultă ca reglarea devine astfel activitatea esenţială a elevului. A regla 

înseamnă a interveni într-un sistem pentru a-1 optimiza prin utilizarea adecvată a informaţiei 

primite. Prin reglare se înţelege întreaga intervenţie având ca scop ajustarea, în sensul unei 

funcţionări optime. Evaluarea este pusă în slujba procesului de învăţare. Elevul dobândeşte un 

rol activ în învăţare, fiind plasat pe traiectoria: stăpânire anticipată a demersului în 

complexitatea sa - realizare - autoevaluare - autoreglare. 

În reglarea activităţii de învăţare a elevilor, profesorul trebuie să ia în 

considerare trei obiective care au rol de criterii pentru deciziile sale: condiţiile (resursele), 

procedurile, procesele şi produsele, căci comportamentul elevului nu se reduce la rezultatul pe 

care îl produce, răspunsul său fiind mult mai larg, reflectând întreaga funcţionare care duce la 

acest rezultat. Este necesar ca profesorul să-i comunice elevului nu numai criteriile care-i permit 

să evalueze produsele, rezultatele, performanţele, ci şi procedurile care îi permit să obţină 

aceste rezultate. 

Evaluarea este nu numai ,”o privire" ci şi “o ascultare", ”o atenţie" la 
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celălalt
2
. Pentru a incita elevul să-şi autoregleze funcţionarea trebuie să dispună de modele care 

să-i permită intervenţia asupra acestor procese: modele de operaţii pe care trebuie să le 

utilizeze, modele de strategii - interfeţe între proceduri şi procese. Aceste modele îi vor servi 

pentru propria autoreglare. 

Elevului i-ar fi mai uşor dacă aşteptările profesorului i-ar fi explicitate şi 

procesele de înţelegere i-ar fi definite şi exersate. Astfel, subiectul care învaţă ar putea să le 

utilizeze, să le testeze asupra propriei funcţionări, comunicând, cu ocazia acestei utilizări, 

demersul întreprins, ca informaţie de retur pentru profesor.  

Astfel predarea - învăţarea - evaluarea - autoevaluarea - autoreglarea se înscriu 

într-un continuum de acte corelate şi interdependente. 

Reglarea şi autoreglarea servesc procesul de învăţare permiţând subiectului să 

gestioneze progresiv învăţarea şi să dobândească autonomia necesară pentru a realiza propriile 

proiecte. 

În planul dezvoltării personalităţii, fenomenul de reglare se manifestă prin 

procese de dirijare, control şi stăpânire a comportamentului în diferite situaţii; în cazul 

autoreglării, imaginea de sine, cu toate mecanismele sale, este implicată în mecanismul repetării, 

nuanţării, schimbării comportamentului. 

În planul activitatii didactice, evaluarea constituie un mijloc de reglare a 

învăţării în diferite ipostaze ale sale: evaluarea realizată de profesor, interevaluare, autoevaluare. 

Rolul profesorului este de a orienta elevul asupra conceptelor cheie, de a-l ajuta să stabilească 

legături între reprezentările sale şi noile cunoştinţe, de a-i asigura modalităţi de prelucrare a 

informaţiei sau de a antrena elevul în activitate. 

 

Profesorii de limba şi literatura română îşi propun să răspundă la următoarele întrebări : 

            • Unde este ?  

 • Cum este ?  

    • De ce este acolo ? 

 • Cum s-a produs ? 

 • Ce influenţă poate să aibă ? 

  • Cum trebuie sa fie organizat pentru avantajul reciproc al umanitaţii şi mediului 

înconjurător ? 

 Sarcina noastră, a profesorilor de limba şi literatura română, este de a le oferi 

elevilor condiţii optime de învăţare, contribuind, prin exemplul personal, la trezirea şi 

menţinerea  interesului pentru învăţare, la dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi 

interculturală. 

 Profesorul de limba şi literatura română presupune o personalitate definită  prin : 

 • competentă ştiinţifică ; 

 • competenţa managerială ; 

 • competenţa socială; 

 • competenţa psihopedagogică. 

 Un bun profesor trebuie să fie capabil de o mare varietate de stiluri didactice, să-şi 

regleze stilul prin adaptare, în funcţie de situaţiile ivite, asigurând flexibilitate şi eficienţă.  

 Profesorul de limba şi literatura română este creativ în conceperea şi conducerea 

lecţiilor numai dacă are o consistentă pregătire pedagogică, metodică şi de specialitate, 
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precum şi o deschidere suficient de largă pentru a proiecta corect actul didactic. 

 Atingerea unui randament superior în activitatea didactică nu este posibilă fără 

cunoaşterea şi aplicarea corectă a strategiilor didactice. Strategiile euristice şi algoritmice 

sunt consolidate de strategiile evaluativ-stimulative. 

 În condiţiile unui stil didactic elevat, riguros şi performant, o condiţie esenţială 

este raportarea evaluării la componentele actului didactic. În felul acesta, instrumentele 

de evaluare, metodele şi tehnicile adecvate trebuie să fie cât mai flexibile, să asigure 

validitatea şi fidelitatea, pentru ca măsurarea rezultatelor învăţării să fie reală, obiectivă şi 

exactă. 

 Profesorul de limba şi literatura română trebuie să se distingă prin : 

 • competenţa profesională ; 

 • integritate ; 

 • obiectivitate ; 

 • confidenţialitate. 

 Profesorul de limba şi literatura română trebuie să fie în permanenţă preocupat de 

succesul şcolar, care reprezintă o stare de concordanţă a capacităţii de învăţare  a elevului 

şi a exigenţelor şcolare, de aceea este necesară punerea de acord a solicitărilor 

profesorului de limba şi literatura română cu capacităţile de învăţare ale elevilor şi de 

adaptare a acestora la activitatea şcolară, trebuie să se axeze pe alternanţa dintre metodele 

tradiţionale de evaluare şi cele complementare. 

 Personalitatea profesorului evaluator se bazează  pe doua dimensiuni importante 

care pot fi puse în legătură cu etica procesului evaluativ : 

 • dimensiunea profesionalismului său, care poate fi analizat sub aspectul 

cunoştintelor şi abilităţilor pe care el le are în domeniul specialităţii, precum şi în 

domeniul teoriilor şi practicilor evaluative; 

 • dimensiunea atitudinii pe care el o adoptă în decursul procesului evaluativ 

(aspect care se află într-o relaţie directă cu caracterul şi cu setul de valori morale la care 

el aderă, cu ataşamentul său la valorile acceptate din punct de vedere social). 

            Obiectivitatea în evaluare este dată de situaţia în care aprecierea performanţei 

celui care învaţă reflectă nedistorsionat obiectul şi independenţa în raport cu opiniile, 

părerile personale sau dispoziţiile de moment ale subiecţilor implicaţi în rezolvarea ei. Cu 

toate acestea,  practica arată ca majoritatea elevilor preferă ca modalitate de evaluare 

lucrările scrise şi anonimatul, cele două reprezentând în opinia lor cele mai corecte 

modalităţi de evaluare. Se constată că elevilor le este teamă de evaluarea orală care 

presupune atât interacţiune verbală, cât şi nonverbală şi paraverbală. Inconştient, elevii 

par a se teme de efectul halo, în special cei cu performanţe scăzute şi medii care 

realizează că nu pot schimba părerea profesorului. Eroarea succesiunii este mai evidentă 

în cazul evaluării orale când, dacă elevul răspunde după un coleg foarte pregătit în acel 

moment, se poate confrunta cu o eroare de evaluare din partea profesorului, de multe ori 

comisă involuntar de către acesta.  

            Având în vedere că profesorii se află în perioada de abordare a unor metode si 

tehnici noi de control şi evaluare,  destul de dificil de aplicat pentru unii dintre ei, este 

necesară o reiniţiere psihopedagogică a cadrelor didactice şi a managerilor din instituţiile 

de învăţământ in vederea optimizării raporturilor dinte cele trei laturi ale procesului 

instructiv-educativ: predare – învăţare - evaluare şi multiplicarea şi diversificarea 

activităţilor de perfecţionare în acest domeniu, nu numai in cadrul larg al cercurilor 

pedagogice. O soluţie viabilă pentru îmbunătăţirea actului evaluativ este  şi posibilitatea 



 

de a lua exemplul de bune practici în acest domeniu din celelalte  sisteme europene de 

învăţământ. 

      Considerăm  necesară o viziune nouă asupra evaluării progresului elevilor realizabilă 

prin stabilirea unor  itemi de evaluare, elaboraţi în raport cu obiectivele comportamentale, 

facilitând profesorului crearea unei imagini mai relevante a progresului elevilor şi 

posibilitatea de reglare a procesului de predare-învăţare, precum şi de diferenţiere a 

instruirii. 

Se impune, de asemenea,  reconsiderarea si reconstrucţia sistemului de referinţa la nivelul 

mentalităţii, atitudinal si relaţional atât al profesorilor cat si a elevilor in vederea  

dezvoltării la elevi a capacităţii de a evalua şi a se evalua in contexte diferite atât pe 

parcurs, cât şi la finalul perioadei de studiu, permiţând astfel  dezvoltarea unei  

personalităţi autonome, armonioase, capabile de performanţă şi succes.  

             Evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor trebuie să fie cât mai obiectivă, 

evaluările perfect obiective reprezintă o aspiraţie perpetuă a evaluatorilor. 
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