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Monitorizarea progreselor reprezintă un set de proceduri de evaluare utilizate pentru a 

determina în ce măsură elevii beneficiază de pe urma instruirii şcolare, precum şi pentru 

monitorizarea eficienţei curriculum-ului. Demersul educativ porneşte de la premisa că elevii 

beneficiază de o educaţie de calitate. Aceasta presupune, la modul general, că elevii învaţă şi 

deprind aptitudinile şi conţinuturile predate în clasă. Pentru elevii care nu reuşesc să înveţe în clasă, 

pot fi asigurate intervenţii alternative, al căror rezultate pot fi, de asemenea, monitorizate. 

Monitorizarea progreselor reprezintă un instrument valoros de măsurare a eficienţei procesului de 

instruire şcolară şi de identificare a eventualelor modificări necesare, oferind, de asemenea, 

informaţii importante pentru realizarea de clasificări şi departajări. 

 

Ce este monitorizarea progreselor? 

Monitorizarea progreselor este o practică ştiinţifică utilizată pentru a evalua performanţele 

academice ale elevilor şi eficienţa instruirii şcolare. Monitorizarea progreselor poate fi 

implementată atât la nivel individual, cât şi la nivelul clasei de elevi.  

 

Cum funcţionează monitorizarea progreselor? 

Pentru a realiza monitorizarea progreselor, se stabilesc nivelurile de performanţă actuale ale 

elevului şi sunt identificate obiectivele de învăţare viitoare. Performanţele academice ale elevului 

sunt măsurate periodic (săptămânal sau lunar). Progresele în direcţia îndeplinirii obiectivelor sunt 

măsurate prin compararea nivelului efectiv de performanţă al elevului cu nivelul de performanţă 

preconizat. În funcţie de rezultatele acestor măsurători, predarea va fi ajustată în mod 

corespunzător. Astfel, progresele elevului sunt monitorizate şi tehnicile de instruire sunt ajustate 

pentru a veni în întâmpinarea nevoilor individuale de învăţare ale elevului.  

 

Care sunt beneficiile monitorizării progreselor? 

Atunci când monitorizarea progreselor este realizată corect, beneficiile sunt importante pentru 

toţi cei implicaţi:  

 învăţarea este accelerată, deoarece elevii beneficiază de o instruire adecvată; 

 deciziile care se iau în ce priveşte instruirea şcolară sunt bine justificate;  

 progresele elevului sunt documentate; 



 comunicarea cu familia, cu alţi profesori etc, în ce priveşte progresele elevului, este mai 

eficientă; 

 aşteptările învăţătorului sunt mai mari în ce priveşte performanţele elevilor; 

 se reduce nevoia unor intervenţii educative speciale.  

În general, utilizarea monitorizării progreselor are ca rezultat implementarea unor tehnici şi 

obiective de instruire mai eficiente şi bine direcţionate, care îi ajută pe elevi să atingă mai rapid 

standardele naţionale de performanţă.  

 

Cine ar trebui să utilizeze monitorizarea progreselor? 

Oricine este interesat în îmbunătăţirea rezultatelor elevilor ar trebui să realizeze 

monitorizarea progreselor. Cadrele didactice, profesorii din educaţia specială, furnizorii de servicii 

din domeniul educaţiei, administratorii unităţilor şcolare şi părinţii ar trebui să fie în mod special 

interesaţi în implementarea practicilor de monitorizare a progreselor.  

 

Care sunt provocările monitorizării progreselor? 

 Învăţătorii şi părinţii au nevoie de informaţii cu privire la eficienţa monitorizării progreselor, 

care să îi încurajeze în a adopta această practică. 

 Învăţătorii şi alţi practicanţi din domeniul educaţiei au nevoie de sprijin pentru transpunerea 

informaţiilor obţinute în urma monitorizării progreselor, în strategii uşor de implementat şi 

de utilizat. 

 

Ce alte denumiri sunt utilizate pentru monitorizarea progreselor? 

Monitorizarea progreselor este un termen relativ nou. Alte denumiri utilizate sunt măsurarea 

şi evaluarea pe baza curriculum-ului. Indiferent ce metodă vă decideţi să utilizaţi, este important să 

vă asiguraţi de faptul că aceasta are o bază ştiinţifică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


