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Evaluarea calităţii în învăţămîntul universitar se referă la diverse domenii:
1. Evaluarea cadrelor didactice, mai exact, evaluarea “prestaţiilor” acestora, urmăreşte scopul de
a obţine informaţii asupra calităţii diverselor activităţi realizate de aceştea: cursuri, seminare,
lucrări practice etc.
2. Evaluarea performanţelor studentului presupune o apreciere, un diagnostic al competenţelor
studentului pentru a determina în ce măsură obiectivele formării au fost atinse.
3. Evaluarea filierelor şi programelor urmăreşte scopul de a examina coerenţa formării
specialistului în raport cu obiectivele fixate (conţinuturi, consecutivitatea cursurilor, organizarea
studiilor, metode de evaluare etc.) şi de a analiza gradul de corespundere a studiilor necesităţilor
de formare a specialistului.
4. Evaluarea structurilor (secţie, departament, unitate, centru) prevede efectuarea unui bilanţ
pentru a schiţa un program adecvat de ameliorare şi dezvoltare.
Domeniile menţionate sunt direcţii de cercetare ale unui proiect mai amplu realizat la USM şi
anume “Teoria şi metodologia evaluării în învăţămîntul universitar”. Comunicarea de faţă
reprezintă unele idei, repere şi rezultate preliminare referitoare la unul din cele mai “delicate”
domeniu - evaluarea cadrelor didactice universitare.
Evaluarea cadrelor didactice urmăreşte un dublu scop:
•

promovarea calităţii predării şi introducerea procedurilor de gestiune a ei;

•

valorizarea competenţelor pedagogice (fără a devaloriza competenţele de cercetare).
Pentru a introduce o asemenea cultură a evaluării sunt necesare cel puţin 2 condiţii:

•

evaluarea trebuie să se bazeze pe realizările ştiinţifice şi metodologice din domeniu.

•

evaluarea trebuie să devină obiectul unei politici instituţionale. Prin politici instituţionale
înţelegem un ansamblu de reguli oficiale care servesc pentru a orienta acţiunea, spre deosebire
de practicile de evaluare care presupun însăşi acţiunea (Bernard 1992).
Pentru a putea trasa o politică validă a învăţămîntului universitar din Republica Moldova, la

etapa iniţială, ne-am propus sa analizăm politicile instituţionale ale evaluării în învăţămîntul
universitar din diverse ţări. Acest lucru a permis să identificăm componentele acestor politici şi să

delimităm acele componente / elemente care sunt valide pentru noi. Or, au fost identificate 4
componente ale evaluării:
•

Scopurile evaluării;

•

Obiectul evaluării;

•

Sursele de informare;

•

Mijloacele evaluării.
Componenta 1 Scopurile evaluării
Majoritatea autorilor (Doyle, 1983; Murray, 1980) sunt de părerea că evaluarea în învăţământ

urmăreşte patru scopuri:
1. a furniza un diagnostic şi a contribui la îmbunătăţirea învăţământului (evaluarea formativă);
2. a furniza informaţie pentru deciziile administrative (evaluarea administrativă);
3. a furniza informaţii studenţilor pentru a-i ghida în alegerea cursurilor (cursuri la alegere / cursuri
speciale) şi programelor de studii în funcţie de necesităţile şi abilităţile lor;
4. a furniza date pentru cercetările în domeniul educaţional.
Sunt analizate fiecare dintre aceste 4 scopuri, sunt aduse argumentele pro şi contra, sunt
prezentate opinii controversate vizavi de fiecare dintre acestea. Discuţiile cele mai aprinse se referă,
în special, la primele 2: evaluarea formativă / evaluarea administrativă: sunt ele distincte şi
incomparabile ? Pot fi ele conciliate ?
Fără a nega importanţa celorlalte abordări care, prin metodele şi procesele lor specifice,
furnizează date utile persoanei evaluate, noi aderăm la ideea lui Centra (1993) şi considerăm că, în
fond, abordarea formativă a evaluării generează o ameliorare semnificativă a calităţii în învăţămînt.
Această ameliorare este posibilă doar dacă evaluarea îndeplineşte patru condiţii: a) furnizează
profesorului cunoştinţe noi cu privire la instruire; b) informaţia este concepută de către profesor ca
pertinentă; c) informaţia permite să se înţeleagă ce schimbări trebuie efectuate; d) motivează
profesorul să schimbe modul de prestare a “serviciilor”. În acest caz evaluarea formativă se înscrie
într-un

model C+V+S+M care rezumă cele patru componente: cunoştinţele (C), valoarea

informaţiei (V), voinţa de a schimba (S), motivaţia personală (M). Aplicarea unui asemenea model
va permite de a transforma procesul de evaluare într-un veritabil demers formativ şi de a evita
glisarea spre o gestiune pur administrativă.
Componenta 2 Obiectul evaluării
În literatura de specialitate (Doyle, 1983) această componentă cuprinde 3 faţete: procesul de
prestare a serviciilor, conţinutul lor şi rezultatul.

1. Prin proces înţelegem intervenţiile eficace ale profesorului realizate vizavi de studenţi. Printre
factori de eficacitate sunt numiţi:
•

interacţiunea profesorului cu grupa sa;

•

interacţiunea profesorului cu studentul;

•

dinamismul şi entuziasmul profesorului.

2. Prin conţinut înţelegem materia cursului, factorii cei mai importanţi reţinuţi de mai mulţi autori:
•

cunoaşterea materiei predate (exactitatea, profunzimea etc.);

•

organizarea şi structura cursului (obiectivele, selectarea materialului şi organizarea lui; metodele
de prezentare a materialului; literatura propusă;

•

alegerea mijloacelor de evaluare (lucrări de control, teste, colocvii, examen).

3. Prin rezultate înţelegem performanţele studenţilor. Unii autori (Doyle, 1983), pe bună dreptate,
menţionează dificultăţile de care trebuie de ţinut cont atunci când vrem să luăm în consideraţie
performanţele studenţilor ca sursă de informare în evaluare. Profesorul nu este unicul responsabil de
rezultatele acestora. Motivaţia, interesul, necesităţile, atitudinile studenţilor sunt de asemenea
factori care contribuie la învăţare.
În afară de aceasta, activitatea profesorului ţine nu numai de intervenţiile acestuia în sala de
clasă ci şi dirijarea tezelor, supervizarea studenţilor la stagii etc. Informaţia la acest capitol este
destul de săracă. Unii autori (Murray, 1980) menţionează aceste activităţi în cercetările lor, însă nu
au elaborat un sistem pentru evaluarea lor.
Componenta 3 Sursele de informare
Cercetările realizate în 1984 de Selden ne prezintă cel puţin 15surse de informare: decanii şi şefii
de catedră 75 %, studenţii (evaluare sistematică) 67%, comitete de evaluare 46%, colegii 43%,
autoevaluarea 43%, cercetări şi publicaţii 27 %, vizite în sălile de clasă 19%, studenţi ( opinie
informală) 11%, repartiţia notelor 4,5 %, diplome 3,9 %, performanţele studenţilor la examene 3,6
%, rezultatele studenţilor pe termen lung 3,4 %, numărul de persoane care se înscriu la curs 1,1 %.
Printre sursele de evaluare care au cîştigat în ultimii 5 ani se înscriu: studenţii (54% - 67%) şi
autoevaluarea (36% - 41%).
Noi vom trata 3 surse principale de informare.
1. Studenţii - consultaţi pentru a evalua în special procesul de învăţământ. Momentele pozitive
ale unei atare evaluări sunt:
•

studenţii observă activitatea profesorului zilnic, în condiţii naturale şi discrete (pe când, colegii,
decanii, şefii de catedre – în circumstanţe artificiale şi ambarasante);

•

studenţii sunt agenţii cei mai importanţi implicaţi în procesul de învăţământ şi în calitatea lor de
“clienţi” au tot dreptul să participe la anumite măsurări;

•

studenţii sunt capabili să judece ceea ce au obţinut în procesul educaţional;

•

evaluarea de către studenţi demonstrează că instituţia se preocupă de calitatea învăţământului şi
recunoaşte importanţa implicării studenţilor în viaţa universităţii.
Totodată, se recunosc unele limite ale acestei evaluări şi se accentuează că fiind utilizată ca

unicul mijloc de evaluare poate deveni mai curând un sondaj de opinie decât o măsură veritabilă a
eficacităţii învăţământului.
2. Spre deosebire de studenţi care se consideră principale sursă de evaluare a procesului, colegii
şi / sau experţii, sunt principala sursă de evaluare a conţinutul predat. Fie în scop formativ, fie în
scop administrativ, aceştea în virtutea cunoştinţelor în domeniu, sunt capabili de a judeca
exactitudinea, profunzimea, complexitatea materialului predat.
3. Profesorul prin autoevaluarea diverselor sale activităţi, deşi această sursă de informare rămîne
foarte controversată. Pentru unii ea face parte integrantă din procesul de evaluare, pentru alţii – ea
este o autoservire (Seldin, 1984). Noi considerăm că autoevaluarea în scopuri formative este şi
benefică şi necesară. Ea încurajează profesorul să examineze de aproape ceea ce face. Privitor la
decanii şi şefi de catedră, ei vor fi luaţi în consideraţie numai dacă ei au observat personal procesul,
au examinat materialul sau rezultatul .
Componenta 4 Mijloacele evaluării
Mai multe mijloace şi instrumente de lucru sunt posibile în materie de evaluare a calităţii
învăţămîntului: chestionarele, observarea, auditul etc. Actualmente, una din cele mai utilizate
modalităţi este evaluarea prin intermediul chestionarului, utilizarea căruia se extinde în diverse
universităţi ale lumii. În acest context, amintim lucrările lui Marsh (1987) în care se discută
problema validităţii acestui mijloc de evaluare. Autorul

relatează că, metoda este adecvată,

validitatea acesteia fiind asigurată de alegerea itemilor, de modelele de răspuns, de procedurile de
prelucrare a datelor etc. În general, operaţionalizarea

evaluării

în învăţămîntul universitar

reprezintă o sarcină dificilă - de la conceperea şi administrarea chestionarului pînă la prelucrarea şi
interpretarea informaţiei obţinute. În spiritul modelului menţionat mai sus (Cunoştinţe +Valoare +
Schimbare + Motivaţie) este important de a propune chestionare care conţin indicatorii calităţii, au
valoare informativă şi indică schimbările ce trebuie realizate.
Să menţionăm doar unele dintre ele pe care ne le-am propus să le elaborăm:
1. Chestionarul de analiză a conţinutului care în dependenţă de scopul urmărit - administrativ sau
formativ - va trata aspecte globale sau specifice ale conţinutului.

2. Grila de observaţii la lecţii, considerată eficace în evaluarea formativă (şi deseori contestată în
evaluarea administrativă).
3. Raportul de activitate – chestionar deschis de autoevaluare care furnizează informaţii fidele
privind competenţele şi calitatea prestaţiilor profesorului.
4. Chestionarul de evaluare a prestaţiilor profesorului de către studenţi. Să menţionăm că e nevoie
de a construi chestionare în funcţie de scopurile urmărite şi de activităţile evaluate (curs,
seminar etc.).
În încheiere menţionăm că, pornind de la componentele identificate putem trasa un profil a ceea
ce ar putea fi o politică globală a evaluării cadrelor didactice în USM şi Republica Moldova. Or, o
asemenea politică trebuie 1. să enunţe clar scopurile urmărite, 2. să propună consultarea multiplelor
surse de informare, 3. să utilizeze multiple mijloace de evaluare, 4. să aplice mijloacele evidenţiate
vizavi de diverse activităţi ale profesorului universitar.
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