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Abstract. This article aims to present the principles underlying teacher evaluation. Performance
evaluation methods, validity and fidelity requirements, evaluation trends and functions are analyzed.
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Cercetările privind elaborarea şi implementarea unui sistem modern şi eficient de
evaluare a cadrelor didactice, valorificării şi reglării procesului educativ, ca parte
integrantă a procesului de modernizare a sistemului educațional, rezultă din provocările
ţărilor dezvoltate și reprezintă o cerinţă de ancorare a învăţământului la valorile europene
şi mondiale.
În ultimii ani, cercetările savanţilor şi ale practicienilor sunt concentrate asupra
eficienţei instruirii, care, cum menţionează V. Gh. Cojocaru, „ar trebui să indice
experienţele care prezintă cea mai mare eficacitate în sădirea, în individ, a unei înclinaţii
către învăţare, către învăţarea în general sau către un anumit tip de învăţare” [1, p. 94].
Din perspectivă modernă, evaluarea reprezintă parte integrantă a procesului de
învăţământ, dar, în prezent, predomină evaluarea sumativă. Deplasarea evaluării spre
proces, spre formarea continuă contribuie la reglarea-autoreglarea procesului. Mutarea
accentului de pe măsurarea rezultatelor pe constatarea efectelor de dezvoltare a
personalităţii trebuie să conducă la optimizarea întregului proces de dezvoltare, de aceea
evaluarea se impune a fi cu precădere formativă, situaţională, co-evolutivă, scopul
fundamental fiind calitatea educaţiei, îmbunătăţirea practicilor de predare-învăţareevaluare. Astfel, e nevoie de o nouă paradigmă a evaluării, care să imprime o cultură a
evaluării calităţii educaţiei în contextul cerinţelor comunităţii europene şi internaţionale.
V. Gh. Cojocaru consideră că cunoaşterea metodelor manageriale vor permite
managerului să realizeze mai bine numeroase roluri esenţiale de instruire: metode de
cunoaştere şi de analiză a informaţiilor privind acţiunile de instruire, metode de antrenare
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în activităţile proiectate, metode şi tehnici de proiectare a activităţii de instruire şi metode
şi tehnici de dirijare a acţiunilor cadrelor didactice [1].
Scopul evaluării: să creeze şi să dezvolte un sistem coerent şi eficace de măsurare a
performanţelor la toate nivelurile instituţiei. La nivelul personalului, sistemul de evaluare
contribuie la crearea unei culturi instituţionale orientate spre performanţă, a asumării
responsabilităţii pentru contribuţia individuală la realizarea obiectivelor instituției.
Evaluarea individuală face parte dintr-un mecanism instituţional care urmăreşte să
contribuie la:
•

îmbunătăţirea performanţelor;

•

creşterea contribuţiei inovaţionale, realizarea obiectivelor şi atingerea indicatorilor
de performanţă;

•

asumarea responsabilităţii individuale pentru propria prestaţie;

•

creşterea implicării în rezolvarea sarcinilor şi problemelor instituției;

•

creşterea competenţei şi dezvoltarea profesională [3].
„Evaluarea performanţelor reprezintă activităţile de comensurare şi comparare a
rezultatelor obţinute, a potenţialului fizico-intelectual, profesional şi managerial cu
obiectivele şi cerinţele postului ocupat” [2].
Metode de evaluare a performanţelor.
După domeniul de aplicabilitate, metodele şi tehnicile de evaluare se împart în
generale şi specifice [3].
Metodele de evaluare generale sunt aplicabile oricărui angajat, indiferent de postul
deţinut. În această categorie includem: notaţia, aprecierea globală şi aprecierea
funcţională.
Notaţia presupune acordarea unei note care exprimă gradul în care titularul unui
post realizează obiectivele legate de postul respectiv. Este o metodă des folosită,
deoarece se utilizează la calcularea de medii, abateri, elaborarea de grafice etc.
Aprecierea globală se concretizează în calificative şi conţine evaluări generale
privind calităţile, munca şi rezultatele în muncă ale persoanei respective.
Aprecierea funcţională se realizează prin compararea calităţilor, cunoştinţelor,
aptitudinilor, deprinderilor şi comportamentelor unui angajat cu cerinţele postului vizat,
pentru a pune în evidenţă concordanţele şi neconcordanţele cu acesta.
Metodele de evaluare specifice sunt utilizate pentru anumite categorii de personal,
manageri sau specialişti cu înaltă calificare. În această categorie includem cazul, metoda
testelor de autoevaluare şi centrele de evaluare.
Cazul are în vedere constituirea unei comisii formate din 5-7 persoane (între care
şeful ierarhic al persoanei evaluate şi alţi specialişti în resurse umane), care va analiza
activitatea persoanei vizate pentru a adopta alternativa decizională, potrivită „cazului”
respectiv.
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Metoda testelor de autoevaluare care conţin una sau mai multe seturi de teste,
diferenţiate în funcţie de specificul posturilor.
Centrele de evaluare constau în evaluarea unei persoane timp de 3-5 zile, folosind
metode complexe: studii de caz, jocuri manageriale, teste psihologice. Cât timp participă
la aceste probe, persoana în cauză este observată de membrii grupului de evaluare, care
întocmesc un raport pe baza căruia se determină evaluarea finală.
Pentru ca o evaluare să fie riguroasă este necesar ca acest proces să respecte
anumite premise, care sunt sintetizare în tabelul 1 [5].
Tabelul 1. Premise ale evaluării personalului
Nr.
PREMISE
crt.
1.
Criteriile de evaluare a personalului se diferenţiază în funcţie de natura posturilor deţinute de
respectivele persoane, de potenţialul instituţiei şi obiectivele acesteia.
2.
Evaluarea trebuie să fie unitară, în sensul că pentru personalul de aceeaşi specialitate sau care
exercită posturi identice este necesar să fie aplicate aceleaşi criterii, utilizate în acelaşi mod.
3.
Pentru a fi edificatoare evaluarea, este necesar să se efectueze pe perioade suficient de lungi, în
care persoana respectivă trebuie confruntată cu principalele probleme specifice postului
respectiv.
4.
Metodele şi tehnicile utilizate trebuie să aibă în vedere specificul fiecărui post, deoarece în
evaluarea salariaţilor nu există decât cazuri particulare, de unde necesitatea abordării
diferenţiate.
5.
Evaluarea trebuie să se bazeze pe informaţii certe, verificabile.
6.
Rezultatul evaluării, însoţit de recomandările necesare, se comunică de evaluatori persoanei în
cauză, asigurându-se premisa pentru valorificarea integrală a rezultatelor evaluării.

Respectarea acestor cerinţe poate să conducă la evitarea erorilor tipice de evaluare.
Tabelul 2. Elemente ale evaluării
Nr.
ELEMENTE
crt.
1.
Deosebiri sensibile de optici, temperament între cadrele care evaluează, unele foarte critice,
altele, dimpotrivă, astfel că aceleaşi evaluări reflectă calităţi, aptitudini şi eforturi diferite.
2.
Evaluatorul simpatizează, în mare măsură, diferite persoane supuse evaluării, ceea ce se reflectă
în criteriile utilizate şi în concluziile finale;
3.
Modificarea în bine a eforturilor şi comportamentului în perioada care precede evaluarea.
4.
Dorinţa de a spune şefilor ceea ce doresc să audă despre subordonaţii evaluaţi, chiar dacă
evaluarea nu corespunde integral realităţii.
5.
Tendinţele împăciuitoare ale evaluatorului pentru a evita discuţii contradictorii, ceea ce se
manifestă printr-o îmbunătăţire generală, artificială, a rezultatelor evaluării.
6.
Incompetenţa evaluatorului, care nu cunoaşte bine metodele de evaluare şi nu are aptitudini
pentru acest proces.
7.
Manifestarea efectului de „halo”, respectiv, manifestarea pronunţată a unei caracteristici
pozitive sau negative a persoanei evaluate, manifestare care influenţează celelalte trăsături,
denaturând rezultatele evaluării.
8.
Modificarea intenţionată a rezultatelor evaluării pentru a influenţa decizia finală într-un sens
sau altul.

Indiferent de scopul pentru care a fost conceput, un sistem de evaluare se constituie
ca un mecanism managerial, iar construcţia lui este adecvată doar în măsura în care se
dovedeşte eficace în atingerea scopului propus. Construcţia şi implementarea unui
mecanism este o risipă de resurse şi pot fi chiar dăunătoare performanţei. Din această
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cauză, odată stabilit scopul evaluării, este util să se identifice un număr de principii, prin
care să fie filtrate deciziile aferente concepţiei sistemului în discuţie.
Autorul S. Popescu propune următoarele principii [3]:
1. Scop, criterii şi modalităţi definite, cunoscute, înţelese şi acceptate
Scopul şi modalităţile de evaluare, criteriile, indicatorii, standardele de performanţă
şi procedurile aferente trebuie să fie stabilite, cunoscute, înţelese şi, pe cât posibil,
acceptate de către întregul personal evaluat înaintea perioadei de activitate, la care se
referă evaluarea.
2. Relevanţă în raport cu obiectivele
Criteriile şi modalităţile de evaluare trebuie să asigure relevanţa acesteia atât în
raport cu obiectivele şi priorităţile generale ale universităţii, cât şi referitor la obiectivele
specifice stabilite la nivelul fiecărei subunităţi (facultate, catedră, specializare, centru de
cercetare etc.)
3. Focalizare pe rezultate
Evaluarea trebuie să se refere la calitatea rezultatelor obţinute ca ocupant al unei
poziţii sau în urma prestării unei activităţi, şi nu la poziţia sau activitatea în sine.
4. Adecvare la poziţie
Criteriile şi modalităţile de evaluare a activităţii individuale, precum şi standardele
de performanţă trebuie să fie adecvate poziţiei ocupate de persoana evaluată (manager:
Rector, Prorector, Decan etc. sau cadru didactic: Profesor, Conferenţiar, Şef de lucrări
etc.), iar rezultatele contorizate trebuie să depindă, în principal, de poziţia celui evaluat.
5. Întărirea autorităţii delegate.
Fiind un instrument managerial, evaluarea nu trebuie să diminueze, ci să întărească
autoritatea fiecărui nivel de management, astfel încât acesta să poată promova obiectivele
şi priorităţile stabilite pentru entitatea pe care a fost delegat să o conducă.
6. Transparenţă, obiectivitate şi probitate
Evaluarea se derulează public, se bazează pe criterii şi indicatori clari, este
verificată de persoane independente de entităţile evaluate şi este descurajată orice
încercare de falsificare a realităţii.
7. Flexibilitate
Evaluarea trebuie să conducă la recunoaşterea tuturor contribuţiilor relevante pentru
performanţele instituţiei, chiar dacă acestea nu au fost cuprinse şi cuantificate în sistemul
iniţial de criterii şi standarde.
8. Încurajarea performanţei
Rezultatele evaluării trebuie să fie urmate de măsuri concrete de recunoaştere a
contribuţiei celor performanţi şi trebuie să-i determine pe aceştia să continue eforturile de
a se menţine ca atare, iar pe cei mai puţin performanţi să-i determine să-şi îmbunătăţească
prestaţia.
9. Abordare pozitivă
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Evaluarea nu are ca scop declarat să-i penalizeze pe cei neperformanţi, ci să-i ajute
să-şi identifice punctele slabe şi să-şi îmbunătăţească activitatea.
10. Simplitate şi cost redus
Sistemul de evaluare trebuie să fie pe cât posibil de simplu, iar aplicarea lui să nu
consume resurse exagerate [3]. În această ordine de idei, sistemul de evaluare a
învăţământului ar trebui să reprezinte o activitate de monitorizare, înregistrare sau
certificare cu un grad sporit de veridicitate a performanţei educaţionale (ca produs final al
educaţiei) în oricare secvenţă educaţională, activitate efectuată de către cadrele didactice
şi/sau structurile abilitate. Această activitate include totalitatea proceselor şi produselor
care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse în învăţare, corelaţia dintre
finalităţile procesului de instruire şi obiectivele educaţionale propuse şi raţionamentele
care stau la baza deciziilor educaţionale.
Astfel, activităţile de evaluare ar trebui să stabilească:
• gradul de realizate a obiectivelor educaţionale (generale, referențiale, operaţionale
etc.);
• gradul de realizare a obiectivelor curriculare la nivel general sau individual;
• aria de obiective insuficient realizate, aria (calitativă şi cantitativă) de instituţii
sau/şi copii cu probleme de realizare a acestor obiective;
• cauzele realizării insuficiente a anumitor obiective;
• modalităţile de depăşire a problemelor ce ţin de realizarea obiectivelor educaţionale;
• informarea opiniei publice vizavi de eficienţa educaţiei.
Privite în ansamblu, aceste obiective ale evaluării reprezintă, de fapt, fie indici
concreţi, fie concluzii bazate pe interpretarea anumitor indici.
Prin urmare, în condiţiile funcţionării irelevante a sistemului de evaluare, indicii
căpătaţi nu sunt valizi şi societăţii i se creează o imagine distorsionată a stării de lucruri
în învăţământ, lipsind-o astfel de posibilitatea de a analiza eficienţa investiţiei în
domeniul educaţiei.
Indicii-reper ai calităţii instrumentarului de evaluare: validitatea şi fidelitatea
Evaluăm cadrele didactice, deoarece vrem să ne formăm anumite concluzii despre
ele fie că este vorba de capacităţi, cunoştinţe, competenţe sau de caracter. Cu cât mai
multă informaţie veridică avem despre ele, cu atât mai capabili suntem de a ne face astfel
de concluzii.
În această ordine de idei, cadrele didactice se află într-o poziţie mai bună decât
oricare test, care vine să măsoare abilităţile elevilor, deoarece ele nu doar apreciază
nivelul de performanţă, ci şi monitorizează în permanenţă formarea acestui nivel.
Însă oricine ar elabora o strategie a evaluării – dacă se doreşte ca rezultatele ei să fie
relevante – trebuie să satisfacă cerinţele validităţii şi ale fidelităţii.
Probabil, cea mai importantă problemă a evaluării (şi căreia, din păcate, i se acordă
o atenţie minimă) este dacă testul măsoară ceea ce trebuie să măsoare sau, în termeni de
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specialitate, dacă are un grad satisfăcător de validitate. La prima vedere, acest enunţ pare
evident. Totuşi, examinarea anumitor teste denotă interferenţe esenţiale cu obiectivele de
evaluare „străine”, fapt care denaturează esenţial rezultatul final al estimării.
În primul rând, testul ar trebui să aibă o validitate satisfăcătoare de conţinut, adică
să acopere optim obiectivele curriculare programate spre a fi evaluate (reflectate, în mod
normal, în programa de examinare). Aprecierea validităţii se face de către experţi, prin
estimarea concordanţei dintre itemii testului, obiectivele de evaluare din care aceştia
rezultă şi conţinutul programat pentru predare/învăţare.
De regulă, această validitate se estimează pe baza examinării matricei de
specificaţie adiacentă oricărui test, numită uneori harta testului.
Deşi gradul de detaliere a matricei de specificaţie diferă în funcţie de nivelul dorit
de generalizare, totuşi, ea este alcătuită după anumite reguli:
• capul de linie include conţinuturile programate spre a fi evaluate;
• capul de coloană include domeniile (subdomeniile) cognitive care vor fi testate;
• celulele matricei indică ponderea dorită a domeniilor şi elementelor de conţinut.
Este necesar de aplicat următorii parametri:
1. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în vederea realizării scopului educaţiei:
– elaborarea documentelor educaţionale conform legislaţiei şcolare:
– amenajarea spaţiului educaţional;
– egalizarea şanselor în educaţie pentru toţi copii;
– Codul educației;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului școlar;
– scrisori metodice.
2. Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţii didactice conform standardelor impuse
de etapa actuală:
– aplicarea cunoştinţelor pedagogice şi psihologice în procesul de predare-învăţareevaluare;
– proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţii didactice în vederea stimulării active;
– utilizarea eficientă a strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite,
creativitatea în adoptarea stilurilor de predare, învăţare;
– sporirea cunoaşterii şi înţelegerii elevilor prin optimizarea factorilor spaţiotemporari.
Proiectarea activităţilor instructiv-educative anuale și semestriale:
– stabilirea strategiilor didactice: metode, mijloace, forme de realizare, evaluare;
– utilizarea eficientă a auxiliarelor didactice;
– amenajarea spaţiului educaţional.
3. Utilizarea unui sistem de comunicare didactică eficient, frecvenţa şi formele folosite,
măsura în care acesta asigură implicarea comunităţii în educaţia copiilor.
– cunoaşterea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare;
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–

folosirea eficientă a comunicării în proiectarea, organizarea, conducerea procesului
didactic;
– stabilirea unor modalităţi de comunicare care să-i permită să acţioneze împreună cu
colegii, să participe la activitatea colectivă din școală;
– crearea unor programe care să permită implicarea părinţilor în managementul
unităţii şcolare cu scopul sporirii resurselor materiale
– elaborarea unor parteneriate prin care unitatea de învăţământ să ofere sprijin în
educaţie, a unor programe de educaţie pentru părinţi.
4. Dezvoltarea, aprofundarea şi perfecţionarea abilităţilor, capacităţilor cognitive şi
motrice:
– dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru a stăpâni domeniul cunoaşterii
cognitive moderne;
– folosirea pe scară largă a metodelor activ-participative pentru activizarea
structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor;
– manifestarea unui stil didactic, a unei conduite profesionale inovatoare, centrate pe
capacităţile individuale și pe aptitudinile elevilor;
– integrarea în învăţământ a elevilor C.E.S;
– analizarea efectelor produse în plan atitudinal şi psihomotor;
– preocuparea unităţii şcolare, a fiecărui cadru didactic în parte pentru a cultiva valori
şi atitudini benefice societății, pentru a forma din aceştia buni cetăţeni.
5. Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de transfer al cunoştinţelor şi abilităţilor în
activitatea instructiv-educativă:
– amenajarea spaţiului educaţional eficient pentru desfăşurarea activităţii didactice în
sala de clasă;
– proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lecțiilor;
– implicarea şi responsabilizarea elevului în derularea unor activităţi educaționale;
– organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în parteneriat cu familia;
– asigurarea căilor de acces privind implicarea comunităţii în activităţile desfăşurate
în unităţile de învăţământ;
– acţiuni educative realizate în parteneriat cu familia, unităţile de învăţământ similare,
poliţia, agenţia de mediu, O.N.G-uri și alte instituţii.
6. Cunoaşterea problematicilor socio-educaţionale în consilierea socio-psihopedagogică a
elevilor.
7. Dezvoltarea competenţelor psihice pentru reglarea autocontrolului, educarea stăpânirii
de sine şi a echilibrului emoţional:
– cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;
– analizarea situaţiilor limită, găsirea unor soluţii eficiente pentru depăşirea acestora;
– adoptarea unei atitudini de respect faţă de interlocutor;
– argumentarea logică a soluţiilor susţinute;
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–
–

stabilirea unor norme care să depăşească diferenţele culturale;
asumarea unor eşecuri şi neîmpliniri în activitatea didactică, găsirea unor metode
eficiente de ameliorare a acestora.
8. Manifestarea unei atitudini democratice deschise faţă de tendinţele novatoare necesare
dezvoltării profesionale:
– identificarea propriilor resurse, a limitelor şi nevoilor profesionale;
– reactualizarea permanentă a cunoştinţelor profesionale;
– însuşirea cunoştinţelor de tip organizaţional în raport cu idealul educaţional;
– manifestarea unei conduite cu deschidere spre nou și inovare în activitatea
didactică;
– asumarea unor responsabilităţi în vederea aplicării noutăţilor în activitatea didactică;
– actualizarea continuă a cunoştinţelor profesionale prin autoperfecţionare;
– valorizarea calităţilor umane.
Scopul evaluării personalului didactic este îmbunătăţirea calităţii predării şi,
implicit, a pregătirii de specialitate.
În funcţie de scop se conturează şi obiectul evaluării personalului didactic, care
poate fi mai larg sau mai restrâns.
Pentru a nu fi unilaterală, evaluarea personalului didactic de către manageri va fi
corelată cu evaluările făcute de inspectori, părinţi şi elevi.
Pentru ca personalul didactic supus evaluării să sprijine această activitate,
managerul va colabora cu acesta la definirea scopului şi obiectivelor evaluării, precum şi
la punerea la punct a instrumentelor şi procedeelor de evaluare.
Evaluările concepute şi aplicate în grabă, fără consultarea şi avizarea cadrelor
didactice, conduc la concluzii eronate, produc tensiuni şi nemulţumiri în rândul
personalului didactic.
J.A. Green [apud.1] considera că, pentru a evita asemenea situaţii, orice program de
evaluare a personalului didactic trebuie să ţină seama de următoarele principii:
• să fie elaborate în colaborare cu cadrul didactic controlat;
• să aibă în vedere toate aspectele activităţii cadrului didactic, dar să se focalizeze pe
cel mai important dintre acestea – activitatea instructiv-educativă;
• evaluarea să se bazeze pe o evidenţă adecvată a rezultatelor cadrelor didactice.
Cadrele didactice trebuie să fie inspectate de mai multe ori pe parcursul anului, de
mai mulți evaluatori, să se ţină evidenţa observaţiilor diferitor evaluatori de-a lungul
timpului şi să se coreleze informaţiile privind activitatea la clasă;
• evaluările formale să fie elaborate prin cooperare cu cel evaluat şi să aibă un dublu
scop: de control şi îndrumare, de determinare a nivelului calităţii activităţii
instructiv-educative; de stimulare permanentă a interesului şi preocupării pentru
perfecţionare.
• evaluările trebuie înregistrate şi considerate confidenţiale.
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Ele trebuie aduse la cunoștința cadrului didactic, dar nu este indicat să fie cunoscute
şi de celelalte cadre didactice, decât dacă în colectivul didactic s-a convenit în acest sens:
• programul de evaluare trebuie integrat într-un plan de perfecţionare a activităţii
instructiv-educative;
• toţi trebuie să fie evaluaţi şi toţi trebuie să fie evaluatori, existând reciprocitate şi o
mobilitate a rolurilor de evaluator şi evaluat.
În teoria şi practica evaluării se atestă câteva tendinţe importante:
• extinderea evaluării de la evaluarea rezultatelor la evaluarea procesului care a
condus la aceste rezultate;
• integrarea eficientă a evaluării în activitatea de predare-învăţare;
• raportarea rezultatelor obţinute la obiectivele definite.
În procesul de învăţământ evaluarea îndeplineşte câteva funcţii fundamentale:
• constată (descrie, măsoară, apreciază rezultatele, clasifică elevii) criteriul
performanţei obţinute;
• stabileşte motivele care au condus la aceste rezultate;
• sugerează soluţii pentru eliminarea dificultăţilor în reglarea şi perfecţionarea
activităţii.
Procesul de evaluare ajută cadrul didactic să constate dacă a organizat și a structurat
conţinutul în mod adecvat, dacă a folosit strategia didactică adecvată. Evaluarea permite
adultului să descopere lacunele elevilor, să elaboreze un program suplimentar, menit să
anticipeze următoarele situaţii de instruire:
1. „Preocuparea şi interesul cadrelor manageriale și didactice se focalizează,
preponderent, pe identificarea și utilizarea celor mai adecvate modalități, strategii,
metode și tehnici de evaluare a performanțelor cadrelor didactice.
2. În practică, cadrele manageriale și didactice încearcă să găsească acele metode de
evaluare ale căror valențe pozitive să determine obiectivitatea evaluării, măsurarea și
aprecierea cât mai exactă a performanțelor, conștiente fiind că de calitatea evaluării
depind motivația pentru învățare, realizarea învățării și sentimentul persoanelor evaluate
că sunt valorizate cum se cuvine.
3. Astfel, se explică încercările tot mai frecvente ale cadrelor didactice de a-și însuși
cât mai multe metode de evaluare educațională, de a le utiliza eficient, ca în urma
constatării virtuților acestora să-și îmbunătățească prestația lor didactică.
4. Metodele alternative de evaluare, complementare celor clasice, tradiționale au
fost și rămân o provocare pentru cadrele didactice.
5. Cadrele didactice din învățământ manifestă disponibilitate pentru utilizarea
metodelor alternative de evaluare educațională, convinse fiind că astfel obiectivitatea
evaluării performanțelor crește.
6. Cadrele didactice consideră că în această manieră sunt evaluați mai corect, iar
controversele referitoare la distorsiunile și erorile evaluării scad.
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7. Reticența cadrelor didactice de a folosi metode alternative de evaluare scade pe
măsură ce conștientizează utilitatea și necesitatea acestora și își sporesc abilitatea în
practică.
8. Schimbările de atitudine, mentalitate și practică sunt determinate de cunoașterea
de către cadrele didactice a valorii acestor metode și de practicarea lor efectivă în
evaluarea performanțelor.
9. Evaluarea performanțelor elevilor, prin intermediul metodelor alternative, folosite
în complementaritate cu cele clasice, este mai pregnant focalizată pe evaluarea
competențelor elevilor care, potrivit paradigmei constructiviste, sunt cele care trebuie
evaluate în practica școlară.
10. Competențele includ în structura lor cunoștințe (a ști ceva), dar se focalizează pe
aspectele de ordin procedural (a ști cum), fapt care apropie evaluarea educațională de
ceea ce solicită piața muncii.
11. Legitimitatea metodelor alternative de evaluare educațională este dată, pe de o
parte, de valențele lor pozitive, pe de altă parte, de încercările tot mai frecvente ale
managerilor de a face evaluarea mai puțin stresantă și de a contribui astfel la sporirea
confortului psihologic al acestora” [6].
Concluzii
Scopul şi modalităţile de evaluare, criteriile, indicatorii, standardele de performanţă
trebuie să fie stabilite, cunoscute, înţelese şi, pe cât posibil, acceptate de către întregul
personal evaluat. Criteriile de evaluare trebuie să asigure relevanţa acesteia în raport cu
obiectivele şi priorităţile generale ale instituției. Rezultatele evaluării trebuie să fie
urmate de măsuri concrete de recunoaştere a contribuţiei celor performanţi şi să-i
determine pe aceştia să continue eforturile de a se menţine, iar pe cei mai puţin
performanţi să îi determine să-şi îmbunătăţească prestaţia.
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