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Evaluarea ar trebui integrată în procesul de învăţare-predare. Evaluarea ar trebui privită ca 

un moment al lecţiei, iar elevii ar trebui să fie implicaţi activ în propria evaluare. Pentru a oferi 

fiecărui elev cele mai bune oportunităţi de învăţare, metodele tradiţionale ar trebui înlocuite cu 

forma alternative de evaluare. 

În pofida eforturilor de a schimba filosofia generală a evaluării, mulţi profesori încă 

folosesc la teste itemi cu alegere multiplă sau itemi cu răspuns scurt pentru a evalua progresele 

elevilor. Aceste evaluări evaluează în principal memorarea şi amintirea unor cunoştinţe şi nu 

evaluează gândirea elevului. Aceste metode nu încurajează creativitatea şi motivaţia, ele creează 

bariere între elevi şi profesori şi încurajează memorarea. 

Evaluările formative la matematică s-a dovedit de-a lungul anilor că au un rol deosebit de 

important în înţelegerea şi aprofundarea matematicii. Deşi evaluările sunt folosite din motive 

variate, scopul lor fundamental este acela de a sprijini învăţarea şi înţelegerea a matematicii de 

către elevi. Pentru ca toţi elevi să-şi dezvolte competenţele stabilite în curriculum-ul naţional 

evaluare trebuie să susţină învăţarea continuă. Evaluarea bine gândită şi implementată corect 

joacă un rol esenţial în îmbunătăţirea procesului de învăţare a elevilor. Black şi William (1998) 

au constatat în urma analizelor studiilor privind evaluarea elevilor că, în clasele la care profesorii 

au folosit evaluările formative (adică evaluare ca parte integrantă a procesului de învăţare), elevii 

au atins un nivel semnificativ mai ridicat faţă de clasele la care nu au folosit evaluare formativă. 

Ei au concluzionat că achiziţiile elevilor sunt mai mari decât în clasele cu predare tradiţională. 

Evaluare şi învăţarea eficiente nu sunt neapărat activităţi separate, ele ar trebui să fie activităţi 

complementare. Evaluarea este o parte integrantă a procesului de învăţare şi le dă posibilitatea 

elevilor să demonstreze ceea ce au învăţat. Evaluarea trebuie să fie flexibilă prin faptul că 

evaluează progresul elevilor (Fosnot şi Dolk, 2001), dar trebui să fie flexibilă şi prin faptul că 

este corelată cu predarea şi învăţarea. 

Profesorul poate să îţi „personalizeze” evaluarea, dar trebuie să ţină cont de scopurile 

evaluării care sunt: 

- determinarea cunoştinţelor anterioare ale elevilor; 

- să stabilească ce cunoştinţe au cu privire la o anumită temă; 

- să decidă conţinuturile viitoarelor lecţii; 

- să identifice „golurile” fiecărui elev. 

Profesorii folosesc evaluarea în scop diagnostic, pentru a afla ce ştiu elevii şi prin urmare 

ceea ce au nevoie să înveţe. Profesorii mai folosesc evaluare şi pentru a înţelege ce cunoştinţe au 

elevii şi cum să-şi planifice lecţiile viitoare, iar ulterior să poată atinge competenţele stabilite în 

curriculum. Profesorii evaluează cunoştinţele elevilor pentru a-şi face idee despre nivelul clasei. 

Informaţiile astfel obţinute le permit profesorilor să ştie ce cunoştinţe stăpânesc mai bine şi care 

sunt dificultăţile de învăţare. Observarea elevilor de către profesor atunci când rezolvă un 

exerciţiu sau o problemă îi oferă acestuia informaţii suficiente despre nivelul elevului, şi îi poate 

determina punctele tari şi punctele slabe. 

În general evaluările ar trebui să aibă un scop informativ, nu trebuie să creeze stres şi nu 

trebuie să îi facă pe elevi să se simtă inferiori. Evaluările trebuie să-i încurajeze pe elevi să arate 

ceea ce ştiu mai degrabă decât să se concentreze asupra a ceea ce nu ştiu sau nu pot face. În 

ultima perioadă s-a pus accent mai mare pe evaluările informale, observaţia şi conversaţia, în 

detrimentul evaluărilor formale precum testele de evaluare. În timpul conversaţilor dintre 
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profesor şi elev, profesorul poate obţine informaţii utile despre modul în care elevii înţeleg şi 

gândesc. 

Profesorii a r trebui să îşi adapteze lecţiile în funcţie de rezultatele pe care le-a obţinut în 

urma evaluării. Dacă profesorul nu ţine cont de rezultatele de la evaluare, atunci evaluare nu va 

avea nici un impact asupra progresului elevului. 

Elevii trebuie să fie şi ei implicaţi în procesul de evaluare, obţinând un feed-back de la 

profesor şi astfel să ştie ce subiecte trebuie să aprofundeze. 

Unul dintre principiile fundamentale ale evaluării formative este de a ajuta elevii să se 

implice activ în evaluarea propriei lor învăţări. Pentru ca evaluarea să se îmbunătăţească procesul 

de învăţare, elevii ar trebui să înveţe să se autoevalueze şi profesorii trebuie să recunoască faptul 

că evaluările pot influenţa motivaţia şi stima de sine a elevilor. 
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