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Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 

a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea 

nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 

raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei activităţi de 

instruire în scopul cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se 

porneşte, a gradului în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare 

asimilării conţinutului etapei ce urmează. 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să 

fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 

sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 

enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care 

implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și 

în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii 

au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. Alături de predare și învățare, 

evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului de învățământ. Cele trei forme de 

evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate,determinată de funcțiile 

lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și 

a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea 

nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 

raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât 

reușim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca 

ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința 

soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu 

ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, 

elevii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei 

pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 



Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 

următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 

- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 

- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă;  

- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe 

grupe). 

 Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate 

fi desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor 

teme, cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea 

cunoștințelor elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și 

aptitudini. Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în 

acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii 

noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe 

aspecte care pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult 

feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin 

împărtășirea ideilor șiexplorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. 

Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de 

prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv 

nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. Evaluarea în 

general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor decizii realiste atât 

cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât mai mare, cu cât 

este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci. Evaluarea iniţială oferă profesorului 

cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de 

învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinele următoare.                  

Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 

unor programe de recuperare. Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci 

când,atât dascălul cât și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest 

lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 


