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evaluarea cu note  

în învățământul primar 

 este nocivă 

De ce? 



• „Sancțiune“ 

• Demotivare 

• Element de disciplină  

• Zăhărel - dresaj  

• Rezistența în fața concurenței  

• Elevul nu învață, el colectează note... 

• Atitudinea CD față de  elev 

• CD este decidentul notei  

• elevul doar acceptă decizia CD 

• Subiectivitate: autoritatea și 
supremația CD 

• definiția evaluării: obiectivitate.  

... elementul criterial este absent  



• lipsa de experienţă 

• îngrijorare  

• confuzia comunicării 

• lucrurile se complică 

• situaţia la învăţătură  nu e clară 

 



• Consiliul Naţional pentru Curriculum ghidul metodologic 
privind evaluarea criterială prin descriptori, elaborat de 
IȘE  în colaborare cu ME. 

• Metodologia privind implementarea ECD, în clasa 1, 
elaborată de IȘE în colaborare cu ME. 

• Metodologia privind implementarea ECD, în clasa 1-2, 
elaborată de IȘE în colaborare cu ME. 

• Formarea de către IȘE  a unui grup de formatori naționali și 
centrali, în număr de 21. 

• Formarea a peste 4000 de învățători ce în anul 2015-2016 
și 2016-2017 au clasa 1. 

• Formarea cadrelor didactice, specialiști la disciplinele 
educație muzicală, educație artistico-plastică, educație 
tehnologică, limbi străine, educația fizică. 

• mese rotunde, simpozioane, seminare. 

• programe de formare continuă. 

activități de 
implementare a 
metodologiei 
ECD 



cadrele didactice 

• schimbarea culturii 
evaluative; nu există o 
motivație intrinsecă;  

• pierderea autorității;  

• Consiliere/controlul 
managerilor 

• utilizarea instrumentelor de 
evaluare; 

• limitări bugetare; 

• invazia fişelor; 

părinţii 

• consilierea părinților 

• cum sunt apreciați copiii? 

• Lipsa experienței personale 

 

filosofia evaluării  - 3 schimbări esenţiale: evaluare ca resursă a învăţării, 

prioritatea autoevaluării, încurajarea permanentă a elevului  



Vă întrebaţi în fiecare zi copilul despre ce s-a întâmplat la şcoală? 

Ce întrebări îi puneţi copilului Dvs.? 

Cea mai frecventă întrebare utilizată de părinţi este "Cum a fost azi 
la școala?" 

S-a discutat concepţia evaluării criteriale prin descriptori cu Dvs.? 

Susţineţi concepţia evaluării criteriale prin descriptori ? 44,6%  

Au fost organizate în clasa Dvs. şedinţe cu părinţii cu referire la 
implementarea evaluării criteriale prin descriptori? 59% 



Au fost organizate în clasa Dvs. şedinţe cu părinţii cu referire la implementarea 
evaluării criteriale prin descriptori? 59% 

Deţineţi o copie a tabelului de performanţă de la începutul anului şcolar? 55,4%  

Copilul Dvs. cunoaşte criteriile de evaluare a rezultatelor şcolare? 85% 

În ce măsură copilul Dvs. este implicat în evaluarea progresului pe care îl realizează 
şi este încurajat să-şi asume responsabilitatea? 62,7% 

Cât de des vi se explică criteriile care vor fi folosite pentru evaluarea rezultatelor 
învăţării copilului Dvs.? 45,8% 

Sunteti mulţumiţi de conlucrarea dintre învăţătorul clasei şi părinţi? 88% 



Părinţi 
pesimiști 

Pesimiștii 
constructivi 

Părinţii solidari 
cu cadrele 
didactice   
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Părinţi pesimiști 

• „Să fie introduse înapoi evaluarea cu note pentru copii.” 

• „Sistemul de apreciere să revină la note. Așa e mai clar cum și 
cât trebuie de muncit.” „Elevii să fie notați cu note. Copiii 
gândesc nu în descriptori, ci în note totuși. ” 

• „Copiii mai nari din familie vin cu note reale pe când cel din a 1 
vine cu ... descriptori. Nu înțelege nimeni cât e de bine sau rău 
semnul primit. Apar controverse între ei. Parcă vorbesc în altă 
limbă. Îmi pare rău că am parcurs de 20 ani am ajuns să văd 
mai multe feluri de evaluare care m-au marcat foarte negativ, 
cu toate ca am terminat cu excelent și școala și liceul. Păcat.” 

• „Simplificați programa astfel încât ghiozdanul unui copil de 
clasa 1 să nu ajungă chiar la 5.500 grame greutate. De multe ori 
l-am cântărit. Vă rugăm. Copilul are 20 kg.” 

• „Profesorul este ocupat cu rapoarte, hârtie și alte întrebări ce 
trebuie îndeplinite în scris venite de la Minister. Pe cin timp 
pentru psihicul și moralul copilului îi rămâne foarte puțin.” 

• „Profesorul este foarte bun, dar hârtiile îl fac să nu aibă timp 
pentru a ajunge la inima copilului.” 

• „Consider ca ar fi mai oportună evaluarea elevilor prin sistemul 
de notare de la 10 la 1. Acesta ar stimula mai mult elevii și ar 
optimiza activitatea de învățare. Să ne întoarcem din nou la 
evaluarea cu note de la 1 la 10.”  

 

 

Pesimiștii constructivi  

• își manifestă neîncrederea față de sistemul învățării fără 
note, dar înțelegând probabil duritatea legii vin cu soluții 
pentru ameliorare.  

• „E bine să se realizeze traininguri şi pentru părinții din mediu 
rural care nu prea vor să accepte noua schimbare” 

• „Evaluarea criterială prin descriptori nu ușurează munca 
învățătorului, mai ales învățătorilor pensionari, notarea era 
mai simplă... dar nu atât de efectivă, aș propune o evaluare 
prin descriptori, dar totuși elevii să fie notați, astfel ar fi o 
continuitate cu treapta gimnazială.”  

• Copiii claselor primare să fie apreciați și cu note. 

• Cu această schimbare, nu sunt de acord cu scoaterea notelor, 
mai sunt şi mulți bunei care au grijă de copii şi cer note. 

• Copiii de clasa I nu pot analiza încă rezultatul muncii depuse, 
nu se pot orienta în baza criteriilor de evaluare, deoarece o 
bună parte din ei nu pot citi. Ar fi bine poate să-și 
autoanalizeze rezultatele proprii începând cu clasa a II-a, 
atunci când vor putea citi mai bine. 

• Consider că evaluarea criterială prin descriptori e interesantă, 
dar complicată pentru copii din clasa I, poate este necesar 
puțin sa fie simplificată. 

 



• „Învățătorul are prea multe „hârtii” de îndeplinit! De elaborat 
cerințe unice pentru toată țara, până ce fiecare procedează 
cum crede că e mai bine(din discuție cu alte persoane). Și 
modul de apreciere - la fel! 

• „Să fie scutiți învățătorii de atâta scriere inutilă. ” 

• „Să existe o continuitate a acestui proces de evaluare. ” 

• „Scoateți descriptorii. Mai puțină documentație de îndeplinit 
de către învățători ca să aibă mai mult timp pentru copii, de 
integrarea copilului. Programa este foarte încărcată şi copilașii 
au ghiozdanele foarte grele. ” 



• Părinții exprimă nedumeriri bazate 
pe propriile experiențe, dar și 
percepții de ordin materialist.  

• Alegerea de a fi notați este 
justificată probabil de nepregătirea 
părinților.  

• Pe de altă parte, observăm zona de 
confort în care părinții vor repede 
și clar să cunoască rezultatul 
copilului său. 

• Confuziile sunt inevitabile, întrucât 
elementul nou care se introduce 
face apel la calitate și nu la 
cantitate. 

• Părintele este preocupat și de 
starea fizică sau emoțională a 
cadrului didactic. Înțelege că 
preocupările cu formalități îl face 
pe învățător să distanțeze elevul.  

• Părinții nu exclud definitiv evaluarea fără 
note. Îngrijorarea lor ține în special de 
imposibilitatea adaptării.  

• Confortul de a cunoaşte rezultatul prin notă, 
este şi el prilej de nelinişte.  

• Totuşi aceşti părinți consideră că nota nu 
încurcă într-un sistem de evaluare criterial. 

• În linii mari, ei au dreptate. Sistemul de 
evaluare bazat pe criterii trebuie să existe în 
tot învățământul general, doar că se 
operează şi cu note. 

• Ceea ce rămâne de analizat este totuşi 
aspectul motivațional al învățării, capacitatea 
de a învăța să înveți şi capacitatea de 
autoevaluare care poate fi dezvoltată şi 
preşcolarilor.  

• Faptul că şcolarii de clasa 1 nu citesc, nu este 
un motiv serios de abandonare a ideii de fără 
notare.  

• Cadrele didactice adaptează la nivelul 
înțelegerii unui şcolar sistemul de criterii, 
numindu-le criterii de succes.  



• Părinții pot fi informați mai mult 
pentru a avea acces la rezultatele 
copiilor săi. Pot fi activități de tip 
tete a tete, dar pot fi și activități 
de consiliere prin traininguri.  

• Sunt recomandabile la această 
etapă și consilierile psihologilor, 
care să argumenteze necesitatea 
evaluării fără note.  

• Accentul în metodologia ECD 
cade pe tehnicile de reflecție, 
care contribuie la dezvoltarea 
capacității de autoevaluare. În 
prima jumătate de an şcolar este 
recomandabil să se utilizeze 
situații de încurajare a elevilor, de 
stimulare a propriului potențial 
intelectual. 
 
 

• Mai mult, primul semestru este dedicat adaptării şcolare,or, 
cadrele didactice plătesc tribut vechilor tradiții în care 
confundă adaptarea şcolară cu învățarea disciplinei şcolare.  

• Nota sau oricare alt simbol apreciativ reprezintă calea cea 
mai sigură de disciplinare, fiind o sursă de motivație 
extrinsecă.  

• Cu părere de rău, aceasta devine o deprindere ca rezultat al 
unei educații prin pedepse şi recompense.  

• Pedagogia postmodernistă pledează totuşi pe aspectul 
persuasiv ale educației. Este cazul a se verifica gradul de 
implementare a metodologiei prin monitorizarea managerială 
a procesului dat. 

• Managerii sunt responsabili pentru corecta abordare a 
evaluării fără note. 

• De asemenea, se recomandă cadrelor didactice şi 
manageriale să organizeze un mediu dedicat evaluării fără 
note, de exemplu un panou al părinților, în care să se includă 
metodologia, disponibilă pentru multiplicare. 

• Este pe bună dreptate logică observația părinților de a fi 
transparentă metodologia în raport cu criteriile de evaluare, 
pe care părinții le numesc descriptori. Fiecare familie, la 
începutul anului şcolar, trebuie să aibă lista criteriilor de 
succes. Pentru clasa 1 această listă este realizată pe 3 pagini. 

 



Din ce resurse financiare să procuram cele necesare? 

E adevărat că această evaluare implică mici cheltuieli. Aceste 
cheltuieli totuși pot fi moderate în funcţie de viziunea și 
creativitatea învăţătorului. Astfel, pentru diagrama de 
monitorizare se poate folosi un carnet sau un caiet obișnuit 
în care învăţătorul poate face observări și însemnări. 

Pentru utilizarea criteriilor de evaluare, învăţătorul va putea 
utiliza tabla, scriind ghidul de învăţare pentru o anumită 
capacitate. Se pot folosi și planșe care sunt utile pe parcursul 
a 4 ani. De ex. la rezolvarea de probleme, la citirea cu voce a 
unui text, la povestirea textului. 

Se va utiliza evaluarea criterială prin descriptori și în 
următoarele clase, trepte de școlaritate?  

ECD este o proprietate, o funcţie a evaluării bazate pe 
competenţă. Cei, care au înţeles filosofia ei, conştientizează că 
elementul criterial este necesar în toate sferele unde se aplică 
evaluarea. Descriptorul marchează o evaluare calitativă 
personalizată. Toţi profesorii trebuie să cunoască trăsăturile ECD, 
indiferent dacă în final se aplică nota sau calificativul.  

Dacă fișele de autoevaluare se completează 
după  ore,  e o greșeală? În timpul orelor nu 
reușim. 

Nu credem că este greşeală, dar nu 
considerăm acest lucru funcțional. În primul 
rând nimeni nu ar trebuie să verifice 
completarea fişelor.  

Fişele sunt parte a obținerii succesului 
scontat. Instrumentele de evaluare nu sunt 
parte a unei expoziții. Funcția lor este 
constatativă, ameliorativă. 

Cum va fi în clasa a 2-a? 

Se recomandă în clasa a doua să se introducă 
calificativele doar la finele modulului sau a 
unității de învățare prin evaluările sumative 
(orale şi scrise) 
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Cum credeți, deschiderea grupelor cu 
program prelungit (în special în mediul rural) 
ar avea efect asupra implementării ECD? Dacă 
da, atunci ați putea obține la nivel de ME 
obligativitatea deschiderii acestor grupe? 

Grupa cu program prelungit mereu a fost o 
necesitate pentru părinții care lucrează şi nu 
au posibilitate să ia copiii acasă mai devreme. 
Ar putea programul fi folosit pentru 
recuperare şi dezvoltare. 

Ministerul Educației nu poate să oblige 
deschiderea acestor grupe atâta timp cât 
şcoala îşi gestionează bugetul sau APL. 

Unde-i viaţa privată a pedagogului?! Nu uitaţi că 
prea puţini tineri vin în școală, mi-i dor de zâmbetul 
unui pedagog, văd doar feţe triste și amărâte! 

Totul depinde de măsura în care abordează această metodologie cadrul 
didactic. Dorința limitată de a explora este un impediment de 
autorealizare. Am văzut în ultimul timp mai mulți învățători pasionați şi 
fericiți prin faptul că au scăpat de note şi în fața lor au copii care 
gândesc despre sine, sunt reflexivi şi învață a învăța. 

Care este efectul concepţiei evaluări 
criteriale prin descriptori, dacă în clasele 
gimnaziale nu va fi continuitate? 

Continuitatea este într-adevăr un subiect palpitant. Foarte mulți 
exponenți ai sistemului remarcă faptul că prin această metodologie se 
poate distruge şi ceea ce a existat în tradiția continuității.  

Se recomandă continuitatea la nivel de principii pentru cadrele 
didactice din gimnaziu, instruirea acestora conform metodologiei. 

De asemenea este oportun a se introduce experiența calificativelor la 
probele/evaluările sumative. 
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De ce deseori la noi schimbările vin repede, iar terenul de lucru nu e pregătit de 

schimbări? 



• Monitorizarea strictă de către ME a implementării metodologiei în scopul realizării unor 
concluzii privind schimbarea atitudinii şcolarului mic față de învățare.  

• Asigurarea de către ME şi a instituțiilor de formare continuă cu stagii pentru cadrele didactice 
şi părinți în scopul implementării ECD. 

• Organizarea şi monitorizarea de către ME a conferințelor, seminarelor, lectoratelor pentru 
cadrele didactice pe tematica schimbării culturii în evaluare, axarea pe metodele persuasive 
ale predării.  

• Organizarea şi monitorizarea de către ME  a programelor educaționale pentru părinți în 
scopul realizării unui parteneriat eficient.  

• Elaborarea de către instituțiile de cercetare în domeniul practicii şcolare a instrumentelor-
model pentru implementarea eficientă a metodologiei. 

• Asigurarea cu mecanisme concrete şi reale pentru acoperirea financiară  cu materiale 
didactice, în scopul multiplicării instrumentelor de evaluare: portofoliul elevului, diagrama de 
monitorizare a performanțelor şcolare, tabelul de performanță şcolară, lista criteriilor de 
succes, fişe de evaluare, de autoevaluare, postere-ghiduri de învățare.  

• Coordonarea, organizarea şi monitorizarea de către ME a  stagiilor de formare a  managerilor 
responsabili de învățământul primar. 
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Mulţumesc pentru atenţie ! 
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