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Scopul studiului 

• constă în analiza şi sistematizarea 
practicilor naționale și internaționale 
referitoare la evaluarea rezultatelor 
școlare. Accentul se pune pe trecerea de 
la Pedagogia bazată pe obiective la 
Pedagogia bazată pe competențe. 

 



Probleme abordate 

• Curriculum modernizat - diverse moduri de 
abordare a noțiunii de competență. 

• Modalități de evaluare a competențelor. 
Credibilitatea notelor. 

• Evaluarea competențelor în cadrul evaluărilor 
finale / examenelor 

• Problema notării în cadrul examenelor. 

• Nivelul de pregătire a cadrelor didactice în 
domeniul evaluării rezultatelor școlare. 

 

 



O nouă revizuire a curriculumului 

• Reformele curriculare sunt, de obicei, precedate de 
evaluări ale curriculumului la scară națională: în plan 
conceptual/funcțional, structural și operațional, 
realizate de către experți independenți, comisii de 
experți instituționalizate, dar și de către profesori 
școlari și experți locali [3, p.94]. Dar cea mai 
valoroasă informație ar trebui de colectat prin 
intermediul evaluărilor pe eşantioane reprezentative 
de elevi, organizate la diferite clase, la diferite 
discipline, pentru a compara rezultatele înregistrate 
cu cele așteptate.  
 



Evaluarea de impact 2010. Opinie 

• să se compare rezultatele/performanțele  
reale ale elevilor din anul 2015 cu cele ale 
elevilor din anul 2010, pe aceleaşi categorii de 
vârstă.  Să se estimeze plusvaloarea şi să se 
determine care este încă diferența între 
rezultatele reale şi cele aşteptate. Ministerul 
Educației acordă o atenție insuficientă 
rezultatelor evaluărilor atât cu caracter 
național, cât şi cu caracter internațional. 



Strategia Sectorială de Dezvoltare 
„Educația 2020” – probleme [38, p.7] 

• sunt abordate o serie de probleme referitoare la 
modernizarea curriculumului și a evaluării rezultatelor 
școlare, care oferă o diagnoză a stării actuale a sistemului 
de educaţie din Republica Moldova: 

• reforma curriculară în învățământul preuniversitar, inițiată 
în perioada 1997-2001, nu a reuşit trecerea la o paradigmă 
modernă a construirii conținuturilor de învățare;  

• În 2010, revizuirea curriculară s-a axat pe încorporarea 
conceptului de competenţe, începând de la competențele-
cheie, vizate de documentele europene, până la 
competențele specifice ale disciplinelor şcolare şi aşa-
numitele „subcompetenţe”, termen care a generat discuții 
controversate în mediul academic şi şcolar (p.22). 
 



Strategia Sectorială de Dezvoltare „Educația 
2020”- probleme 

• gradul înalt de teoretizare a curriculumului;  
• gradul scăzut de relevanță şi aplicabilitate practică a 

conținuturilor curriculare de la toate nivelurile pentru 
învățarea pe parcursul întregii vieți şi pentru afirmarea 
ulterioară a celor ce învață în plan personal, social şi 
profesional;  

• axarea excesivă a evaluării formative şi sumative a 
învățării pe cunoştințe şi reproducerea de conținuturi, 
în detrimentul evaluării de competențe;  

• Sistemul de monitorizare, evaluare şi asigurare a 
calităţii rezultatelor şcolare nu este racordat la 
prevederile curriculare privind formarea de 
competenţe, la rigorile programelor internaţionale de 
evaluare.  
 



Evaluarea internațională PISA 
• Performanţa Republicii Moldova la evaluarea 

internaţională PISA este o ilustrare de fond a 
simptomelor provocărilor care vizează calitatea 
sistemului. Rezultatele PISA 2009 + denotă că 
performanța elevilor cu vârsta de 15 ani la lectură, 
matematică şi ştiințe este printre cele mai joase din 
regiune. Diferența de performanță dintre Moldova şi 
vecinii săi, inclusiv din CSI, este estimată la doi ani de 
şcolarizare. Conform PISA, peste jumătate din elevii de 
15 ani din Moldova nu au nivelul de bază de 
competență în lectură şi matematică necesar pentru a 
participa în mod eficient şi productiv la viața 
socioeconomică. Aceste rezultate arată necesitatea 
continuării, consolidării şi extinderii reformelor ce 
vizează curriculumul, evaluarea elevilor şi a cadrelor 
didactice şi formatul manualelor (p.26). 



Trecerea de la PPO la PPC  și problemele 
care au apărut în fața cadrelor didactice  

• La definirea şi interpretarea noțiunii de 
competență; 

• La formarea la elevi a competențelor; 

• La evaluarea acestor competențe, deoarece 
termenul de competență a intrat în 
concurență cu alți termeni investiți să 
desemneze rezultatele învăţării, tinzând să-i 
substituie, să-i subsumeze sau să le limiteze 
sensul [41, p.11]. 

 



Opinie referitoare la clarificarea 

semnificațiilor conceptului de competență 

• Chiar dacă, în prezent, competenţa 
beneficiază, sub aspect conceptual, de un 
statut mai bine precizat, există încă semne de 
întrebare, neclarități şi incertitudini (inclusiv 
controverse) care fac ca orice tentativă de a 
mai adăuga „ceva” la un concept atât de 
disputat să nu fie inutilă [41, p.10] 

 



 
Codul Educaţiei, Articolul 11. 

Finalităţile educaţionale  
 • (1) Educația are ca finalitate principală 

formarea unui caracter integru şi dezvoltarea 
unui sistem de competenţe, care include 
cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, ce 
permit participarea activă a individului la viața 
socială şi economică.  

 



România. Legea educației naționale, 2011 

• Anexa 1. Lista definițiilor termenilor și a 
expresiilor utilizate în cuprinsul legii. Punctul 14. 
Competența reprezintă capacitatea dovedită de 
a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştințe, 
abilități şi alte achiziţii constând în valori şi 
atitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei 
anumite categorii de situații de muncă sau de 
învățare, precum şi pentru dezvoltarea 
profesională ori personală în condiţii de 
eficacitate şi eficienţă. 

 



Competențe - definiții 1 
• Biologie: Competența reprezintă un ansamblu de 

cunoştințe, capacități şi abilități, organizate pentru 
a rezolva o sarcină sau un ansamblu de sarcini 
corespunzătoare exigenţelor sociale. 

• Matematică/Fizică: Competența şcolară este un 
ansamblu/sistem integrat de cunoştințe, capacități, 
deprinderi şi atitudini dobândite de elev prin 
învăţare şi mobilizate în contexte specifice de 
realizare, adaptate vârstei elevului şi nivelului 
cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor 
probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa 
reală. 

 



Competențe - definiții 2 
• Informatică, ed. 2014: Competențele sunt 

ansambluri de cunoștințe, abilități, atitudini şi 
valori, formate și dezvoltate prin învăţare, care 
pot fi mobilizate pentru a identifica și rezolva 
problemele caracteristice unui anumit domeniu 
de activitate umană. 

• Competența constituie un construct, o sinteză sau 
o combinaţie funcţională ce pune în mișcare mai 
multe componente: cunoștințe, abilități / 
capacități, deprinderi, aptitudini, atitudini, 
motivații și caracteristici ale persoanei, în 
vederea realizării performante a unei sarcini [5, 
p.357] 



Competențe - definiții 3 
• Competența este o caracteristică individuală sau 

colectivă ataşată posibilităţii de a mobiliza şi de a 
pune în acţiune de manieră eficace într-un 
context dat un ansamblu de cunoştințe, de 
capacități şi de atitudini comportamentale [41, 
p.19]:  

• Sub aspectul structurii interne, o competență 
este un sistem funcțional integrativ ce cuprinde 
trei componente: cunoștințe, abilități, atitudini. 
Sub aspectul structurii externe, se pot distinge 
trei componente: sarcina, situația, contextul. 

 



Competențe - definiții 4 

• Conform Cadrului European al Calificărilor 
(EQF), Competență înseamnă capacitatea 
dovedită de a utiliza cunoştințe, abilități şi 
capacități personale, sociale şi/sau 
metodologice în situaţii de muncă sau de 
studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi 
personală. În contextul Cadrului european al 
calificărilor,  competența  este  descrisă  din  
perspectiva  responsabilităţii  şi autonomiei. 

 



Competențe - definiții 5 
• Cu privire la modelul EQF, se pot face următoarele 

remarci [41, p.81]: 

• față de modelul clasic al competenței – acceptat de cei 
mai mulți autori – în modelul EQF competenţa apare ca 
un element distinct al rezultatelor învățării, alături de 
cunoştințe şi abilități (şi nu împreună cu acestea); 

• deşi este considerată ca un element distinct al 
rezultatelor învățării (diferit de cunoştințe şi abilități), 
competența este totuşi definită drept capacitatea de a 
utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi, ceea ce induce o 
delimitare oarecum echivocă între sferele celor trei 
concepte. 

• Vezi fișierul Competente_tabel.doc 



O nouă concepţie asupra evaluării 

• Schimbarea obiectului evaluării de la „comportamente 
observabile şi măsurabile” la „competențe formate prin 
învățare” solicită o nouă concepţie asupra evaluării. 
Produsele vizibile, elaborate de elev ca urmare a învățării şi 
care reprezintă „obiecte” ale evaluării bazate pe obiective 
sunt înlocuite de „obiectele evaluării formative, care 
corespund proceselor de realizare a acestor produse, adică 
mijloacele cognitive utilizate de elev atunci când îşi pune 
competența în practică”.(Perrenoud P., 1998). 

• Această nouă concepție prefigurează construcția unui nou 
model integrator al evaluării, care valorifică deopotrivă şi 
încearcă să coreleze cunoştinţe, deprinderi, capacităţi de 
aplicare a cunoştinţelor, valori şi atitudini ale elevului. 



Evaluarea inițială 1 

• Curriculumul  la Limba străină recomandă: Este 
important de a începe procesul de învățământ cu 
realizarea, prin probe scrise sau orale, testări, 
discuții, dezbateri etc., a unei evaluări 
diagnostice, în vederea determinării nivelului de 
cunoştințe, competențe şi atitudini achiziționate 
de elevi la treapta gimnazială de şcolaritate 
 



Evaluarea inițială 2 
• La disciplina Informatică se propune … Evaluarea 

inițială, realizată la începutul demersurilor 
instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii, oferă elevului şi 
profesorului o reprezentare a potențialului de 
învățare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie 
completate ori a unor aspecte ce necesită 
corectare sau îmbunătățire.  

• Rezultatele obținute la evaluarea inițială, de 
regulă, nu se trec în catalog, ci servesc ca reper 
pentru măsurarea progresului elevilor. 

 



Evaluarea inițială 3 

• Sugestiile și recomandările metodologice și 
manageriale privind Organizarea procesului 
educațional în învățământul preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal, care se publică anual de 
către Ministerul Educației, pentru unele 
discipline nu abordează această problemă.  



Evaluarea inițială 4 
• Pe site-ul specializat al Agenției de Evaluare și Examinare 

din România 
http://subiecte2012.edu.ro/2012/testeinitiale/  sunt 
amplasate modele de teste pentru evaluarea inițială pentru 
toate nivelele de învățământ general - pentru  clasele II-XII. 
Nota informativă  conține sugestiile metodologice cu 
privire la evaluarea inițială în învățământul preuniversitar și  
descrierea modului de organizare a evaluării inițiale. În 
Nota informativă se menționează: Rezultatele obținute la 
evaluarea inițială vor fi utilizate ca reper pentru măsurarea 
progresului școlar realizat și nu vor fi consemnate în 
catalogul școlar. Rezultatele se comunică individual elevilor 
și părinților acestora.  

• Matrice de specificații, competențe de evaluat, bareme… 

http://subiecte2012.edu.ro/2012/testeinitiale/


Evaluarea inițială în RM 
• În sistemul de învățământ din republica 

Moldova nu s-au elaborat astfel de 
recomandări referitoare la organizarea 
evaluărilor inițiale. Printre cauzele principale 
considerăm că pot fi incluse: 

• Insuficiența resurselor umane din cadrul  
Agenției de Asigurare a Calității; 

• Pregătirea insuficientă a specialiștilor AAC în 
domeniul evaluării rezultatelor școlare; 

• Acordarea unei atenții insuficiente evaluării 
predictive  din partea ME. 

 



Evaluarea curentă, formativă,  continuă 

• În Anexa 2 sunt expuse modurile de interpretare a 
diverse tipuri de evaluare în diferite surse. Din 
analiza acestor surse se observă că interpretări 
foarte diverse sunt caracteristice pentru evaluarea 
continuă, pentru care se pune semnul egalității cu 
evaluarea formativă, curentă, de feedback, dinamică, 
de progres. Ar fi necesare unele explicații clare 
referitoare la sensul egalității acestor noțiuni. 

• Vezi fișierul Evaluare_C_F_C.doc 

 



Notarea elevilor  
• Notarea elevilor poartă un caracter foarte 

subiectiv.  

• Acordare zilnică a notelor 

• Notarea în cazul evaluărilor curente, sumative, 
la finele unității de învățare,… 

• Notarea în cazul evaluărilor inițiale 

• Se acordă note în cadrul evaluărilor pe 
eşantioane reprezentative de elevi – scopul 
fiind evaluarea calității instrumentelor de 
evaluare 

 



 
Articolul 16. Evaluarea şi scara de notare  

 • Şi acest Articol conține unele secvențe neclare, 
cum ar fi:  

• Se afirmă că (4) Evaluarea rezultatelor învățării, la 
toate nivelurile de învățământ, se face cu note de 
la „10” la „1” şi, după caz, cu calificativele 
„excelent”, „ foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, 
„nesatisfăcător”, „admis”, „respins” sau prin 
descriptori – dar se cunoaşte, că nu orice 
evaluare finalizează cu acordarea notelor sau a 
calificativelor.  

•  De ce numai în învățământul primar, evaluarea 
rezultatelor învățării este criterială? 

•   
 



Note cu pondere diferită 
• Conform [5, p.372], ca bilanț al instruirii, 

evaluarea sumativă se încheie cu atribuirea 
unei note sau a unui calificativ ori a unui 
certificat, a unei diplome etc. Notele obținute 
pe baza examinării  de sfârşit de programă sau 
de semestru ori de an şcolar au, indiscutabil, o 
valoare mai mare decât notele obținute pe 
parcurs, tocmai pentru că reprezintă expresia 
unui rezultat global care sintetizează efectele 
unui efort îndelungat. 



Tehnica notării 
• Modelul notării prin raportare la grup se bazează pe 

aprecierea făcută  prin compararea elevilor între ei 
sau prin raportarea rezultatelor la un anumit 
standard mediu de expectanțe.  

• Modelul notării prin raportare la standarde 
unice/fixe se bazează pe luarea în calcul a 
obiectivelor operaționale ale lecției ca sistem 
fundamental de referință. 

• Modelul notării individualizate se caracterizează prin 
încercarea de raportare a rezultatelor obținute de 
elevi la alte rezultate individuale, realizate de aceiaşi 
elevi, în timp  (vezi anexa la diplomă în învățământul 
superior). 



Corespondență dintre produsele 
elevilor şi notă 

• După cum se menționează în [21, p.113], una din 
dificultățile majore  în evaluarea şcolară vizează 
lipsa de corespondenţă dintre produsele elevilor 
şi notă. Există diferențe între ceea ce se măsoară 
şi ceea ce se apreciază. Până la al treilea obiectiv 
general din modelul lui Bloom, răspunsurile 
aşteptate sunt precise şi fără ambiguități. De la al 
4-lea obiectiv încolo participarea elevului devine 
importantă şi instrumentele devin destul de 
deschise. 



Notarea şi efectele perturbatoare 

• Efectul „halo”; efectul „Pygmalion” sau efectul 
oedipian; Ecuația personală a examinatorului; 
Efectul de contrast; Efectul de ordine; Eroarea 
logică. Pentru a reduce aceste efecte, cadrele 
didactice trebuie să le cunoască esența foarte 
bine.  

• Descrierea acestor factori perturbatorii se 
întâlnesc în diverse surse, cum ar fi [20],  

 



Evaluarea rezultatelor instruirii pe 
competențe [1, p.115-116] 

• a) Evaluarea competenţelor – cheie (coincid cu cele din 
Republica Moldova), domeniu nepracticat până în prezent, 
are ca referențial sistemul celor opt domenii de 
competențe – cheie şi poate fi plasată atât la sfârşitul 
şcolarității, cât şi la sfârşitul unui ciclu sau an şcolar. 

• Deoarece  competențele – cheie au o formulare mai mult 
calitativă şi foarte generală, acestora nu li se pot asocia 
standarde cantitative (deci, nu pot fi standardizate). 

• Pentru evaluarea competențelor – cheie va trebui să existe 
o abordare nouă a construirii unor teste cu profund 
caracter transdisciplinar (cum sunt, de altfel şi 
competențele – cheie) sau axate pe elemente 
reprezentative ale domeniilor de competențe  – cheie şi 
într-un mod subiacent,  a unor conținuturi ofertate. 
 



b) Evaluarea competenţelor generale  
• =competențele specifice în cazul Curriculumului 

Republicii Moldova - se poate realiza pe parcursul 
secvențelor pentru care competențele generale sunt 
asumate.  

• În acest caz, testele şi instrumentele pot avea un 
caracter integrat şi o dimensiune teoretică mai 
evidentă (adică nu sunt dependente de conținuturi 
punctiforme situate într-un anumit moment). 

• Instrumentele de evaluare seamănă însă cu cele care 
pot fi dezvoltate pentru  evaluarea competențelor 
specifice dar au o anumită independență în raport cu 
conținuturile. 

 



Curriculumul şi evaluările finale  
• Evaluările la finele clasei a IV-a se vor realiza în 

baza standardelor de competenţă pentru 
învăţământul primar [9, p.79]; 

• Evaluările finale la sfârșitul anului de învățământ 
vor demonstra dacă sunt formate 
subcompetențele preconizate pentru clasa 
respectivă. La finele învățământului liceal, prin 
examenul de BAC, se va evalua dacă sunt formate 
competențele specifice. Suplimentar, Curriculumul 
de matematică mai prevede...”și dacă sunt atinse 
standardele de competenţă la matematică” [11, 
Matematică, Curriculum pentru clasele X-XII, p.51]. 

 

 



Curriculumul şi evaluările finale  
• Vom constata că nici Ministerul Educației, prin 

Direcția învățământ preuniversitar, nici 
Agenția Națională pentru Curriculum și 
Evaluare, nu prezintă rapoarte anuale, care să 
conțină informații despre gradul de 
posedare/de formare a competențelor 
specifice și subcompetențelor. Nu este clar  ce 
se are în vedere prin standardele de 
competență, despre care se vorbește în 
Curriculumul de Matematică și cel pentru 
Învățământul primar. 

 

 



Programele de examen (p.27) 
• Există diverse tipuri de corespondențe între 

competențele specifice şi domeniile de conținut 
în cadrul programelor de examen pentru BAC. 

• În cazul programei de examen la Matematică, 
fiecărui domeniu îi corespunde un set de 
competențe specifice (5-7), un set de 
subcompetențe (5-20)  şi un set de obiective de 
evaluare (5 – 20). În total în programa de examen 
sunt incluse 77 de subcompetențe (51%) din cele 
151 de subcompetențe din Curriculum . 

 

 



Programa de examen la Biologie 

• În cazul programei de examen la Biologie, 
fiecărui domeniu îi corespunde un set de 
competențe specifice (4-5), iar fiecărei 
competențe specifice îi corespunde un set de 
subcompetențe (2 - 6)  şi un set de obiective 
de evaluare (4 – 9). În total în Programa de 
examen sunt incluse 46 de subcompetențe 
(42%) din cele 110 subcompetențe din 
Curriculum. 

 



Programa de examen la Istorie 

• În cazul programei de examen la Istorie, 
fiecărui domeniu îi corespunde o competență 
specifică, iar fiecărei competențe specifice  îi 
corespunde un set de subcompetențe (2 - 5)  
şi un set de obiective de evaluare (4 – 9). În 
total în Programa de examen sunt incluse 24 
de subcompetențe (100%) din cele 24 de 
subcompetențe din Curriculum. 

 



Corelații competențe  

Republica Moldova România 

Competențe generale:  

Fizica – 1 

Competențe specifice disciplinei: 

Matematica – 10; Limba română – 14; 

Geografia – 9; Fizica – 5; Chimia – 5; 

Informatica - 11 

Competențe generale:  

Informatica – 8; Matematica – 12; 

Chimia – 5; Limba română - 3 

Valori şi atitudini: Informatica – 5, 

Limba română - 7 

Subcompetențe (şi conținuturi)- 

liceu: 

Matematica – 151 

Informatica – 91 

Chimia - 246 

Limba şi literatura română - 51 

Competențe specifice (şi 

conținuturi) – liceu 

Matematica - 106 

Informatica – 43 

Chimia - 46 

Limba şi literatura română - 53 



c) Evaluarea competenţelor specifice  
• =subcompetențele în cazul Curriculumului Republicii 

Moldova - reprezintă domeniul de interes principal al 
evaluării competenţelor şi poate fi realizată la nivelul unor 
unități de timp mai mici şi pe baza experienței cadrului 
didactic. 

• Elementul  esențial  al  evaluării  competențelor  îl reprezintă  
legătura  mai  strânsă  pe  care acestea o au cu exemplele de 
conținuturi ofertate. Programele şcolare au adoptat două 
tipuri de abordări ale raporturilor dintre competențele 
specifice şi conținuturi (a se vedea programele şcolare din 
România [30]): 

• - o abordare biunivocă (cu o competență specifică şi 
conținuturile ofertate obligatoriu); 

• - o abordare de grup, în care anumite competențe specifice 
sunt asociate anumitor câmpuri tematice de conținuturi. 
 



Problema operaționalizării 
competențelor 

• În cadrul Seminarului bilateral de la București din 
luna mai 2014, la care au participat colaboratorii 
Agenției Naționale de Evaluare și Examene din 
România și cei de la Agenția de Asigurare a Calității 
din Republica Moldova a fost pusă în discuție 
problema operaționalizării competențelor. S-a 
convenit de a folosi, în cadrul evaluărilor finale / 
examenelor, noțiunea de competenţe de evaluare 
care se obțin din competenţele specifice prin 
procedura de derivare. La acest seminar au fost 
discutate și etapele de proiectare a unui test și s-a 
ajuns la stabilirea următoarelor concepte. 

 



Etapele proiectării unui test  

• 1. Stabilirea tipului de test  

• 2. Stabilirea competenţelor de evaluat  

• 3. Proiectarea matricei de specificații  

• 4. Elaborarea itemilor  

• 5. Construirea testului 

• 6. Construirea baremului de corectare 

 



Mărimea testului şi timpul de rezolvare 
• Mărimea testului şi timpul de rezolvare variază în 

raport cu mărimea unității de instruire evaluate. 
Conform [21, p.293], …în proba de evaluare nu este 
obligatoriu să fie formulate tot atâția itemi câte 
obiective de evaluare s-au stabilit inițial. 
Corespondența itemi – obiective nu trebuie 
neapărat să fie 1 la 1 întrucât itemii mai dificili, 
îndeosebi  cei subiectivi, pot viza mai multe 
obiective. Acest lucru se recomandă a fi luat în 
considerație de către membrii grupurilor de lucru la 
momentul proiectării testelor pentru examenele de 
absolvire. 

 



Număr maximal de puncte, BAC 2014 

• 100 de puncte – 21 teste 

• 98 – 2    84 – 1  66 - 1 

• 97 - 1   82 – 1   64 - 1 

• 96 – 1   80 – 1   58 - 1 

• 95 – 1   77 – 1  56 - 1 

• 93 – 1   75 – 1  53 - 1 

• 90 – 4   73 - 2 

• 87 – 1   69 - 1 



Convertirea punctelor în note 
• Vom menționa că nu este corect să se  stabilească nota de 

trecere (nota „5”) şi nota maximă (nota „10”) în cadrul 
examenelor, la toate disciplinele de examen, conform 
aceleiaşi scheme (aceluiaşi punctaj/puncte procentuale), 
deoarece se aplică diverse metode de acordare a 
punctajului. De exemplu: 

• fiecare item este apreciat cu acelaşi număr de puncte; 

• itemilor cu un grad de complexitate mai mare li se acordă 
un număr mai mare de puncte decât itemilor cu un grad 
mai mic de complexitate; 

• itemul este apreciat în dependență de numărul de 
activități distincte pe care le efectuează elevul la 
rezolvare; 

 



Modelul de repartizare „normală” a 
scorurilor 

• itemilor cu un grad de dificultate foarte mică şi  
celor cu un grad de dificultate foarte mare li se 
acordă câte 4 puncte; itemilor uşori şi celor 
dificili li se acordă câte 6 puncte, iar itemilor 
cu un grad de dificultate medie li se acordă 10 
puncte (cele mai multe puncte). 

 



Problema notării în cadrul examenelor 

• În cazul unor discipline, fiecare activitate distinctă 
de rezolvare a subiectului se apreciază cu un 
punct, fără a ține cont de faptul dacă rezultatul 
intermediar obținut este semnificativ. De 
exemplu, la examenul de matematică din 14 iunie 
2013 şi cel din 13 iunie 2014, baremele de 
corectare au prevăzut, în  câte 9 itemi din 12, 
acordarea a câte un punct „pentru scrierea 
corectă a răspunsului”. Oare această capacitate 
a absolvenţilor de liceu trebuie evaluată şi 
apreciată? 



Corespondența dintre notele de ”5” şi 
de ”10” și punctajul minim solicitat 

•  p-u nota 5   p-u nota 10 

• 2011 31,0 - 36,8   89,0 - 100 

• 2012 22,8 – 34,7  89,0 - 100  

• 2013 25,0 – 25,9  96,0 – 97,1 

• 2014 24,1 – 25,6  95,7 – 96,9 

 



Criteriile aplicate înseamnă lucruri 
diferite pentru diferite discipline 

• Diapazonul mare din anii 2011 şi 2012 poate fi explicat 
prin tendința de acordare a notelor – de a obține o 
distribuție aproximativ „normală” a notelor, deci  putem 
vorbi de o notare preponderent normativă, iar în anii 2013 
și 2014 putem vorbi despre o notare preponderent 
criterială, în calitate de criteriu fiind pragul de 25 de 
puncte procentuale fixat pentru nota 5. Dar problema nu 
constă  în diversitățile de acordare a punctelor şi a notelor, 
dar în faptul că criteriile aplicate însemnă lucruri diferite 
pentru diferite discipline, fapt demonstrat şi prin 
procentul diferit de promovabilitate. Nivelul de 
promovabilitate pentru sesiunea BAC 2013 este prezentat 
în Anexa 5.   

• Vezi fișierul Anexa 5_Nivel_promovabilitate.doc 



Soluția problemei 
• Soluția problemei formulate ar putea fi obținută în 

modul următor. La bază vor sta Programa de 
examen la fiecare disciplină şi modelul de test din 
Programă, care anunță structura testului final după 
domeniile de conținut, nivelul de dificultate al 
itemilor etc. În baza testului-model se va stabili care 
este minimumul nivel de competenţe, pentru ca 
absolventul să fie promovat,  să poată continua 
studiile în următoarea treaptă de învățământ şi care 
îi permit să aplice cunoştințele deținute în 
rezolvarea problemelor esențiale de integrare în 
societate [33]. 



Pregătirea cadrelor didactice în 
domeniul evaluării rezultatelor școlare 

• Este necesară o instruire a angajaților Agenției de 
Asigurare a Calității/Agenției de Evaluare şi 
Examinare şi a membrilor grupurilor de lucru 
pentru elaborarea instrumentelor de evaluare 
(nu numai a subiectelor de examen) în domeniul 
teoriei clasice a analizei de itemi şi a teoriei 
moderne – “Item Respons Theory” (IRT) [8], care 
ține cont de nivelul de abilitate al elevului în 
analiza răspunsurilor la un item; în domeniul 
analizei de varianță factorială, a regresiei şi a 
corelației etc. 



Experiența internațională 

• Există opinii că PISA evaluează nivele inferioare 
de competențe 

• Tabelul 17, p.43. Competențele specifice la 
matematica de gimnaziu și competențele PISA, 
nivelul 6 

• Dacă vom compara atent aceste două categorii de 
competențe vom observa, că realizarea 
competențelor PISA în matematica vor asigura și 
realizarea competențelor specifice pentru 
matematica de gimnaziu. 

 



 
Recomandări în baza evaluărilor PISA - 1 

 • Să fie aduse la cunoștința cadrelor didactice nivelele 
pentru lectură, matematică și științe; 

• Să se explice cadrelor didactice sensul caracteristicilor 
itemilor de la PISA, cum ar fi: indicele de discriminare a 
testului, indicele de dificultate al itemului, nivelul de 
competență al elevului etc. 

• Elaboratorii de teste, inclusiv cei care elaborează teste 
standardizate, să propună baterii de teste de 
antrenament, orientate la evaluarea competențelor. De 
utilizat, în calitate de modele, testele PISA, TIMSS ș.a.  

• Elevii trebuie pregătiți  pentru rezolvarea unor situații 
complexe care corespund unei competențe. Elevul va fi în 
stare să rezolve situații complexe atunci când va fi în 
stare să integreze resursele. 



Recomandări în baza evaluărilor PISA - 2 
• Referitor la activitățile de instruire în grupuri de elevi, e 

bine de reținut opinia: ”Competența colectivă (Le Boterf) 
este, desigur, importantă, dar școala aspiră să facă din 
fiecare elev un competent! [14, p.41]. 

• Ministerul Educației să organizeze evaluări pe eșantioane 
reprezentative de elevi, cu aplicarea testelor similare PISA, 
fără a aștepta participarea Republicii Moldova la evaluările 
oficiale, odată la trei ani. După cum se cunoaște, din cauza 
costurilor (și nu numai), Republica Moldova nu a participat 
la evaluarea din 2012. 

• Poate cea mai importantă concluzie – Ministerul Educației, 
responsabilii de toate nivelele, să interpreteze obiectiv 
rezultatele elevilor de la evaluarea PISA – 2015 și să le ia în 
considerare la proiectarea și modernizarea documentelor 
curriculare. 
 
 



Recomandări - 1 

• 1. Elaborarea unui Regulament de desfășurare 
a procesului de evaluare şi notare, care va fi 
aprobat de Ministerul Educației.  

• 2. La elaborarea testului model din cadrul 
programelor de examen, să fie indicat nivelul 
de dificultate al itemilor. Elaboratorii de teste 
ar trebui să cunoască dependența dintre 
gradul de dificultate al itemului  și nivelul de 
competență al elevului, în baza modelelor de 
relații, descrise în raportul PISA 2009+ 



Recomandări - 2 
• 3.În responsabilitatea Agenției Naționale pentru 

Curriculum și Evaluare  (ANCE) - crearea unei baza de 
date cu teste model pentru evaluările inițiale la toate 
disciplinele de studiu și pentru toate clasele. 

• 4.Studierea permanentă a inovațiilor care se produc în 
alte sisteme educaționale, în primul rând al sistemului  
educațional din România. 

• 5. Familiarizarea cadrelor didactice și de cercetare cu 
inovațiile pedagogice din alte sisteme de învățământ. 

• 6.Susținera din partea Ministerulșui Educației și a 
Academiei de Științe a Moldovei a proiectelor de 
cercetare pedagogică. 

 



Recomandări - 3 
• 7.Sporirea responsabilității pentru implementarea 

rezultatelor cercetărilor științifice în domeniul 
pedagogiei și a rezultatelor obținute în cadrul 
proiectelor naționale și internaționale.  

•  8.Elaborarea unei baze de date cu itemi, pentru toate 
disciplinele şcolare, care ar servi pentru elevi şi 
profesori drept modele de subiecte la diverse evaluări 
sumative şi suport pentru elaborarea testelor finale în 
cadrul examenelor de toate nivelele. Cheltuielile 
necesare pentru elaborarea itemilor ar fi 
comensurabile cu cele pe care le suportă Ministerul 
Educației la organizarea acestor examene. 



Recomandări - 4 
• 9.Valorificarea  resurselor  oferite  de  TIC  în  evaluare;  

computerizarea evaluării; dezvoltarea de softuri 
specializate. 

• 10.Să se facă claritate în problema notării elevilor. Apar o 
serie de întrebări, la care cadrele didactice răspund în mod 
neunivoc. Când se acordă note? În baza căror criterii se 
acordă nota? Cât de frecvent trebuie să fie notat elevul? 
Cât de transparente sunt criteriile de notare? Notele de pe 
parcursul semestrului – pot avea ponderi diferite la 
calcularea notei medii semestriale / anuale? Cât de 
obiective sunt notele din cadrul examenelor şi cum pot fi 
comparate aceleaşi note la diferite discipline de examen? 
De ce notele medii anuale diferă semnificativ față de notele 
obținute în cadrul examenelor, în special a celor de la BAC? 

 



Recomandări - 5 
• 11.Organizarea, în cadrul cursurilor de formare 

continuă, a instruirii cadrelor didactice în 
domeniul evaluării realizărilor şcolare, inclusiv în 
domeniul Statisticii pedagogice 

• 12.Constituirea unui seminar național permanent 
(lunar) cu tematica evaluării competențelor – cu 
participarea Agenției Naționale pentru 
Curriculum și Evaluare, în cadrul unei instituții 
care se ocupă de formarea continuă a cadrelor 
didactice. 

• 13. A decide asupra ponderii diferitor tipuri de 
note la calcularea mediei semestriale 
 



Recomandări - 6 
• 14.Includerea în Regulamentul privind evaluarea 

rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea… a unui 
compartiment ”Evaluarea rezultatelor elevilor”, în care s-
ar explica rolul şi locul evaluării inițiale, a evaluării 
continue, a celei sumative. 

• 15.Instruirea angajaților ANCE şi a membrilor grupurilor 
de lucru pentru elaborarea instrumentelor de evaluare 
(nu numai a subiectelor de examen) în domeniul teoriei 
clasice a analizei de itemi şi a teoriei moderne – “Item 
Respons Theory” (IRT), care ține cont de nivelul de 
abilitate al elevului în analiza răspunsurilor la un item; în 
domeniul analizei de varianță factorială, a Regresiei şi a 
Corelației etc..   



 

Vă mulțumim pentru 
atenție! 


