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Evaluarea nu este un scop în sine ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces 
desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie formativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea 
presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se 
refere la o serie de tehnici cât mai diverse, incluzând şi procese negociative. Lipsa alternativelor 
creează rutină, conformism şi nu duce la completa dezvoltare a personalităţii. 

Evaluarea preşcolară este un proces în care trebuie negociate şi consensuate diferitele interese, 
valori şi puncte de vedere, între profesor şi preşcolar. Preşcolarul are un rol pasiv, iar evaluarea este 
centrată pe rezultatele muncii sale. 

Evaluarea participativă are la bază responsabilitatea împărtăşită între preşcolar şi profesor. Se 
pune accentul pe cooperare, pe colaborare şi pe procesulul învăţării. Preşcolarul, ca evaluator, învaţă să 
cunoască şi îşi construieşte învăţarea. Este stimulat activismul şi implicarea atât în procesele de învăţare 
cât şi în cele de elaborare a criteriilor şi indicatorilor de evaluare. 

Noţiunea de evaluare îşi lărgeşte sfera de cuprindere. Mai mult decât atât, evaluarea realizată 
asupra procesului desfăşurat în grădiniţă este o evaluare continuă, un proces permanent derulat asupra 
situaţiilor diverse şi în contexte diferite. Ea tinde să se extindă, cuprinzând informaţii, idei, valori 
dobândite şi în afara sistemului de învăţământ, capacităţi dezvoltate şi exersate prin activităţi 
desfăşurate extraşcolar, nonformal sau informal. Acestea facilitează de multe ori învăţarea formală 
contribuind la clădirea personalităţii în toate dimensiunile ei.  

Evaluarea continuă, permanentă este o premisă a dezvoltării capacităţii de autoevaluare la elevi, 
pregătind saltul de la instruire la autoinstruire, de la educaţie la autoeducaţie. 

Noile direcţii de dezvoltare a evaluării în pedagogia postmodernistă, reclamă transferul de la 
evaluarea centrată pe control, la evaluarea centrată pe învăţare sau altfel spus, de la evaluarea centrată 
pe iniţiativa profesorului de a controla, la cea care pune accentul pe iniţiativa preşcolarului de a reflecta 
la propriul proces de cunoaştere, învăţând din greşeli. 

Evaluarea trebuie privită ca un proces care promovează învăţarea şi nu ca un control extern, 
realizat de către profesor, asupra ,,a ceea ce face” şi ,,cum face elevul”. Ea necesită o mai bună atenţie, 
atât din partea profesorului cât şi din partea preşcolarului, asupra proceselor care au loc în învăţare, 
asupra cauzelor care determină erorile şi asupra factorilor favorizanţi ai cunoaşterii. 

Din această perspectivă, în actul evaluativ, important este cum se implică preşcolarul în 
optimizarea propriei învăţări. Evaluarea capătă astfel valenţele unui proces reflexiv prin care cel care 
învaţă devine conştient de propriile acte şi de el însuşi, de propriile capacităţi, iar profesorul se 
transformă într-un ghid care-l orientează spre atingerea obiectivelor informativ formative. 

Evaluarea trebuie să fie tolerantă şi să includă valorile multiculturale. Acest fapt solicită 
toleranţă şi respect faţă de varietatea şi diversitatea metodelor folosite. Preşcolarul alegând-o pe cea 
care i se potriveşte mai bine. Evaluarea polivalentă constă tocmai în această ofertă de alternative 
diferenţiate.  



Scopul comun al metodelor de evaluare este cel de dezvoltare al capacităţii de autoevaluare la 
elevi şi preşcolari, de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. 

Modul în care este şi se simte evaluat preşcolarul influenţează performanţele şi reuşita sa 
şcolară. Practicile evaluative ale cadrului didactic pot determina instaurarea în grupă a unor relaţii între 
colegi de tip ierarhic Poziţia pe care el crede că o ocupă pe o scală de evaluare, elaborată de profesor, în 
comparaţie cu ceilalţi (pe baza rezultatelor şcolare efective), are consecinţe asupra funcţionării 
cognitive.  

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe preşcolari mai conştienţi şi îi 
motivează să se implice în sarcină. O evaluare eficientă trebuie să asigure un flux continuu de 
informaţii, să înlăture pe cât posibil barierele în comunicare, să poată fi înţeleasă de către toţi 
participanţii şi să ofere posibilităţi de îmbunătăţire a rezultatelor. 

O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea 
produselor, pe constatarea efectelor acţiunilor şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare.  
            Evaluare eficientă are loc atunci când este: 

- o experienţă de învăţare; 
- motivantă, nestresantă, o bucurie; 
- mai mult constructivă decât distructivă; 
- bazată pe dialog; 
- concentrată  pe ceea s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit; 
- desfăşurată încă de la începutul programului, consiliind şi ameliorând pe parcurs şi nu doar la 

şfârşit; 
- clară, explicită; 

  Profesorul poate fi mulţumit de evaluarea efectuată: 
- când rezultatele sunt conforme cu obiectivele; 
- dacă preşcolarul înţelege mai bine cum trebuie să înveţe; 
- dacă preşcolarii au dobândit cunoştinţele necesare şi au posibilitatea de a-şi îmbunătăţii 

activitatea pentru a evita erorile; 
- dacă preşcolarul  poate reflecta asupra propriilor rezultate, realizând autoevaluarea procesului 

de învăţare, a activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute; 
- dacă preşcolarul e conştient de existenţa mai multor perspective şi e deschis variantelor noi 

de activitate; 
-  dacă evaluarea nu induce stres participanţilor; 
-  dacă preşcolarii vor să fie din nou evaluaţi. 
Pentru îmbunătăţirea activităţilor prin forţe proprii este necesar ca preşcolarul să-şi dezvolte 

capacităţile autoevaluative, să înveţe să-şi identifice şi să-şi exprime interesele şi necesităţile, să-şi 
stabilească obiectivele şi să-şi realizeze un plan de acţiune pentru activităţile de cunoaştere pe care 
doreşte să le întreprindă.  

Din acest punct de vedere, rolul profesorului – evaluator este mai mult de facilitator care 
contribuie la formarea preşcolarilor săi pentru a deveni conducătorii propriilor evaluări. Pentru 
atingerea acestui deziderat, preşcolarul trebuie să-şi contureze propriile obiective de învăţare, să 
participe la stabilirea criteriilor de evaluare. 
 
 


