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Evaluarea educaţională este o componentă activă şi importantă a curriculumului cu 

impact şi efecte asupra elevilor, a cadrelor didactice şi a celorlalţi factori educaţionali. 
Conceptul de evaluare cunoaşte în societatea contemporană o multitudine de valenţe, 

utilizări şi actualizări. La nivelul procesului de învăţământ evaluarea nu presupune doar o 
evaluare didactică, ci formarea şi dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor. Astfel, 
evaluarea tradiţională tinde să fie înlocuită cu evaluarea alternativă care spre deosebire de 
prima prezintă doua caracteristici esenţiale:  

a) realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea / învăţarea, de 
multe ori concomitent cu aceasta; 

b) evidenţiază rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă de timp mai îndelungată, 
vizând formarea unor capacităţi, dobândirea unor competenţe şi schimbări în planul 
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare; 

Printre pricipalele metode alternative de evaluare amintim: observarea sistematică a 
activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul. 

Proiectul, o metodă complexă de evaluare, poate fi realizat individual sau prin muncă în 
grup şi presupune un demers amplu.Început în clasă, rezolvarea acestuia continua şi acasă pe 
parcursul câtorva zile sau săptămâni şi se încheie tot în clasă prin prezentarea lui. 

Tema proiectului pe care l-am desfăşurat a fost stabilită împreună cu elevii clasei a IV-a 
în cadrul opţionalului „Mâini îndemânatice şi minţi creatoare”, după parcurgerea în cadrul 
orelor de limba si literatura  română a unităţii de învăţare “Cartea”. 

Prin activităţile desfăşurate la această unitate de învăţare elevii au învăţat multe lucruri 
despre carte (structura unei cărţi, tipuri de cărţi, utilizarea acestora, autor, editură, anul 
apariţiei, analiza copertei, a conţinutului unor pagini). Aceste informaţii cât şi acţiunile 
întreprinse în acest sens (vizitele la bibliotecă, la librării, la Imprimeria “Ardealul”), i-au 
provocat pe elevi în realizarea unui proiect cu tema “Cartea”.  

 
ETAPELE REALIZĂRII PROIECTULUI: 

 
1. Alegerea temei – “Cartea“; 
      
2. Stabilirea scopului: Însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe în legătură cu 

activitatea de creare a unei cărţi; 
 
3. Planificarea activităţii: 

a) stabilirea obiectivelor proiectului: 
Elevii:-să culeagă informaţii cu privire la modul  în care se tipăreşte o carte; 

 
- să observe structura unei biblioteci, gruparea cărţilor conform ordinii alfabetice, 

pe domenii ale ştiinţei; 
- să extragă o anumită carte din mulţimea celor aflate în bibliotecă;  



- să caute cărţi cuprinse în lista lecturilor  suplimentare la clasa a IV-a;   
- să participe activ la întâlniri cu scriitori care pot împărtăşi idei din activitatea lor; 
- să creeze singuri rebusuri didactice folosind noţiuni învăţate în cadrul 

disciplinelor studiate la clasă; 
- să finalizeze propria creaţie într-o manieră personalizată; 
- să se orienteze cu usurinţă în conţinutul unei cărţi folosind cuprinsul şi paginaţia; 
- să păstreze in condiţii bune cărţile (manuale, cărţi din biblioteca personală cărţi 

împrumutate de la alte biblioteci.   
b) identificarea surselor de informare (vizite la bibliotecă, imprimerie, librării, întâlnire 

cu scriitorii, cărţi de rebusuri pentru elevi). 
  

4. Realizarea proiectului: 
După acţiunile realizate cu elevii s-a stabilit titlul cărţii, conţinuturile acesteia şi alte 

surse de informare pe care le mai pot folosi (manuale şcolare, dicţionare, alte cărţi cu 
conţinuturi variate). Am stabilit de asemenea tipurile de rebusuri ce urmau a fi create de ei 
orientându-se în funcţie de disciplinele studiate la clasă: rebusuri cu conţinut literar, matematic, 
istoric, geografic, plastic, muzical, etc. Am acordat elevilor libertatea de acţiune pentru a 
încuraja manifestarea creativităţii şi originalităţii. Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul  a şase 
săptămâni, timp în care elevii au fost îndrumaţi şi corectaţi. Ei şi-au desfăşurat activitatea  în 
grup şi individual. 
  

5. Prezentarea rezultatelor: 
Proiectul a fost finalizat intr-o formă personalizată (o carte cu coperţi, autor, titlu). 

Prezentarea cărţilor s-a desfăşurat în faţa colegilor, ele reprezentând o piesă a portofoliului 
personal al elevului, o oglindă a muncii copiiilor în cadrul orelor de opţional.În final produsele 
obţinute de elevi au fost cuprinse într-o expoziţie a clasei la vizitarea căreia au fost invitaţi 
părinţi, colegi, cadre didactice din şcoală. 

 
6. Evaluarea 
În această etapă am urmărit atât evaluarea modului de derulare a demersului în sine 

cât şi a produselor realizate. 
Pentru produs am acordat două calificative - unul pentru realizare şi altul pentru 

susţinerea orală. Pentru partea de realizare am creat criterii de evaluare care se referă atât la 
conţinutul creaţiei elevului cât şi la aspectul plastic al lucrării. 
 
I. Criterii de evaluare a conţinutului: 
        
 1. Fondul lucrării  

- prezentarea explicită a noţiunilor cuprinse în rebusuri; 
- alegerea corectă a cuvintelor; 
- aranjarea corectă a acestora în structura rebusului în vederea obţinerii; 
- soluţiei dorite. 

    
 
 2. Forma lucrării 

- ortografie; 
- exactitate morfologică. 

         
 



 3. Aspectul grafic  
- prezentare, vizibilitate, estetică; 
- aşezarea în pagină. 

 
II. Criterii de evaluare a aspectului plastic: 

1. Forma compoziţională; 
2. Prezentarea elementelor în acţiune; 
3. Originalitatea creaţiei; 
4. Colorit interesant; 
5. Acurateţea desenului. 
 

 
Concluzii: 
 

Rezultatele obţinute de elevi au permis formarea unei imagini complete despre aceştia. 
Evaluarea obiectivă conform prevederilor programei a facilitat realizarea unei autoevaluări din 
partea elevilor lucru care i-a ajutat pe aceştia să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere, să 
compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării, să-şi valorifice 
atitudini şi comportamenete. 

Elevii au fost puşi în situaţia de a compara autoaprecierile cu aprecierile învăţătorului 
conştientizând adevăratul lor potenţial intetelectual şi aptitudinal, eliminând simultan apariţia 
frământărilor interioare sau a involuţiei. 
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