


Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume 
nu va mai exista când ei vor fi mari. Și nimic nu ne permite să știm 

cum va fi lumea lor.  Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
 (Maria Montessori)  

Metoda este un demers tipic, folosit în procesul de învățământ atât de către profesor cât și de către 
educat în scopul educării acestuia din urmă.  

 Scopul urmărit:   
 sporirea cunoașterii și perfecționarea capacităților de cunoaștere  
 relativa reglementare cu privire la etapele de parcurs, mijloacele strict necesare, limitele de 

eficiență.  
 

 Acest mod de predare transformă elevul într-un actor, participant activ în procesul învățări, pregătit să-și 
însușească cunoștințele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii, mobilizându-l în raport cu sarcinile 
de învățare date, se identifică cu situația de învățare în care este antrenat, fiind parte activă a propriei 
transformări și formări, generată de cunoaștere. 

 Învățământul modern pune un accent deosebit pe metodele interactive.  

 Acestea presupun ca instruirea să se facă activ, elevii devenind astfel coparticipanți la propria lor instruire 
și educație. 



  Avantalele metodelor interactive:  
 ➢ creează deprinderi;  
➢ facilitează învățarea în ritm propriu; 
 ➢ stimulează cooperarea, nu competiția; 
 ➢ sunt atractive;  
➢ pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învățare.  

 Prin folosirea metodelor interactive în demersul didactic sunt satisfăcute următoarele cerințe 
psihopedagogice ale activizării:  
 

➢ pregătirea psihologică pentru învățare;  
➢ prevenirea și reducerea influențelor negative ale diferitelor surse perturbatorii;  
➢ asigurarea repertoriilor congruente;  
➢ asigurarea unui limbaj comun între educator și educat;  
➢ utilizarea unor modalități eficiente de activizare. 

 
 Prin folosirea metodelor interactive este stimulată învățarea și dezvoltarea personală 

 Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacțiunea dintre mințile 
participanților, dintre personalitățile lor, ducând la o învățare mai activă și cu rezultate evidente. 



Metodele activ-participative sunt proceduri care pleacă de la ideea că învăţarea este o activitate 

personală, care nu poate fi înlocuită cu nimic, iar cel care învaţă gestionează propria învăţare și  

întregul proces de învăţare.  

 Utilizarea acestor metode presupune activism, curiozitate intrinsecă, dorinţa de a observa, a explica, a 

explora, a descoperi.  

 Sunt considerate activ-participative, acele metode care: 

 

  mobilizează energiile elevului 

  îl ajută să îşi concentreze atenţia 

 îi stârnesc curiozitatea” .  

Metodele activ-participative pun accent pe cunoaşterea operaţională, pe învăţarea prin acţiune, 

aduc elevii în contact nemijlocit cu situaţiile de viaţă reală.  

 Aceste metode se centrează exclusiv pe elev şi sunt decisive în formarea personalităţii acestuia, iar 

efectele instructive și formative a lor sunt direct proporționale cu nivelul de angajare şi participare 

ale elevului în activitatea de învăţare. 



 

–  



Porneşte de la premisa că informaţia  dobândită anterior de către elevi trebuie valorificată atunci 

când se predau noile cunoştinţe şi presupune parcurgerea a trei paşi:  

 inventarierea a ceea ce ştim (etapa „Ştiu’), 

  determinarea a ceea ce dorim să învăţăm (etapa „Vreau să ştiu”)  

 reactualizarea a aceea ce am învăţat (etapa „Am învăţat”). 

 Exemplu: 

CLASA: a IX-a 

DISCIPLINA: Informatică 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:  „Instrucțiuni repetitive cu număr necunoscut de pași în limbajul C++” 

Tema lecţiei: Prelucrarea cifrelor unui numar dat n, n€[10,109]  



 La început, se cere elevilor să  noteze în tabel tot ceea ce ştiu despre tema ce urmează a fi 

discutată, apoi elevii vor citi de pe fişă ceea ce au notat. Împreună cu cadrul didactic, elevii vor 

stabili ce ar trebui să fie notat în tabel la rubrica „Ştiu”. 

Etapa”Ştiu”:  

“ȘTIU” 

 Care sunt operatorii relaționali și aritmetici. 
 Valorile datelor de tip logic. 

 Prelucrarea cifrelor unui numar dat n, n=𝑎𝑏 sau 𝑛 = 𝑎𝑏𝑐  
         (suma, produsul, inversul, cea mai mare cifra...) 

 Elevii sunt solicitaţi  să formuleze întrebări despre ce ar dori să mai afle legat de tema propusă, 

despre lucrurile de care nu sunt siguri sau lucrurile despre care ar vrea să cunoască ceva nou. Se 

notează aceste întrebări în coloana din mijloc a tabelului  pe fişe. 

Etapa „Vreau să ştiu”:  

“VREAU SĂ ȘTIU” 

 Prelucrarea cifrelor unui numar dat n, unde n are numar necunoscut de cifre. 
 Cuvintele rezervate pentru instrucțiunile repetitive cu număr necunoscut de pași în limbajul C++. 
 Sintaxa instrucțiunilor repetitive cu număr necunoscut de pași în limbajul C++. 
 Regulile care trebuiesc respectate în programe atunci cand se folosesc instrucțiunile repetitive cu 

număr necunoscut de pași. 



După predarea conţinutului, se revine asupra întrebărilor pe care le-au formulat elevii în etapa anterioară şi pe 

care le-au trecut la “Vreau să ştiu”. Se reia fiecare întrebare şi se notează răspunsurile aflate în timpul predării 

noului conţinut în coloana a treia. 

Etapa „Am învăţat”:  

“AM INVĂȚAT” 

 Știu care sunt cuvintele rezervate pentru instrucțiunile repetitive cu număr necunoscut de pași:    
                    while, respectiv do – while.          
                 
 Sintaxa instrucțiunii repetitive cu test inițial: 

while (expresie) 

      Instrucțiune; 

 Regulile de scriere în programe pentru instrucțiunea repetitivă cu test inițial . 



ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM INVĂȚAT 

 Care sunt operatorii relaționali și aritmetici. 
 Valorile datelor de tip logic. 
 Prelucrarea cifrelor unui numar dat n, 

n=𝑎𝑏 sau 𝑛 = 𝑎𝑏𝑐  
         (suma, produsul, inversul, cea mai mare 
cifra...) 
 

 Prelucrarea cifrelor unui numar dat n, unde n 

are numar necunoscut de cifre. 
 Cuvintele rezervate pentru instrucțiunile 

repetitive cu număr necunoscut de pași în 
limbajul C++. 

 Sintaxa instrucțiunilor repetitive cu număr 
necunoscut de pași în limbajul C++. 

 Regulile care trebuiesc respectate în 
programe atunci cand se folosesc 
instrucțiunile repetitive cu număr necunoscut 
de pași. 

 

 Știu care sunt cuvintele rezervate pentru 
instrucțiunile repetitive cu număr necunoscut 
de pași:    

                    while, respectiv do – while.          
                 
 Sintaxa instrucțiunii repetitive cu test inițial: 

while (expresie) 

      

Instrucțiune; 

 Regulile de scriere în programe pentru 
instrucțiunea repetitivă cu test inițial . 

 În încheierea lecţiei, pentru a se realiza feed-back-ul, elevii revin la tabel şi decid ce au ştiut la începutul lecţiei, ce 

au vrut să înveţe pe parcursul ei şi ce au învăţat din lecţie.  

 Se realizează astfel o învăţare autentică şi durabilă prin asimilarea unor cunoştinţe noi şi restructurarea activă a 

unor scheme mentale. 



 Stimulează evidenţierea conexiunilor între idei;  

 o modalitate de a analiza asociaţii noi de idei, sau de a relua noi sensuri ale ideilor.  

 

1. se scrie un cuvânt / o propoziţie nucleu în mijlocul tablei;  

2. în jur se scriu cuvinte care au legătură cu tema propusă;  

3. se leagă ideile / cuvintele propuse cu nucleul prin trasarea unor linii care vor evidenţia conexiunile 

dintre idei;  

4. se scriu toate ideile care vin în minte în legătură cu tema propusă, până la expirarea timpului alocat. 

Pasii : 



o Care sunt blocurile funcționale ale unui șistem de calcul? 

o Cum se clasifica memoria unui calculator? 

o Din ce este format memoria internă? Care sunt dispozitivele de stocare a informațiilor? 

o Cum se clasifică dispozitivele periferice? 

o Care sunt dispozitivele de intrare? Care sunt dispozitivele de intrare-ieșire?  

o Cum se mai numește Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP)? Din ce este formată Unitatea centrală de prelucrare?   

 Exemplu: CLASA: a IX-a 

DISCIPLINA:  T.I.C.  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:  „Structura funcționala a unui sistem de calcul”  

 Se poate cere realizarea  ciorchinelui, pornind de la întrebările profesorului: 

 ”Ciorchinele” obținut este prezentat în imaginea următoare: 





 Învăţarea prin descoperire este o strategie complexă de predare învăţare care oferă elevilor 

posibilitatea de a dobândi cunoştinţe prin efort personal, independent.  

 Fiind o metodă de factură euristică, constă în crearea condiţiilor de reactualizare a experienţelor şi 

capacităţilor individuale, în vederea rezolvării unor situaţii problemă.  

 Învăţarea prin descoperire asigură o învăţare bazată pe problematizare, experimentare şi 

cercetare, pe experienţa directă şi concretă, creativă, susţinută cu efort personal. 

 Folosind metoda învăţării prin descoperire la TIC vei lansa o provocare spre căutări, explorări şi 

muncă individuală sau în echipă, prin documentare şi activităţi experimental aplicative, prin 

investigaţie ştiinţifică şi tehnică. 

 Exemplu: CLASA: a IX-a 

DISCIPLINA:  T.I.C.  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:  „Pagini WEB”  



 COMPETENŢA SPECIFICĂ vizată: 
 

1. Lucrul pe grupe pentru a culege informaţii. 

2. Identificarea pe baza studiului comparativ a elementele caracteristice siturilor celor două colegii, prin 

stabilirea asemănărilor şi deosebirilor structurale şi de conţinut ale siturilor. 

3. Utilizarea resurselor on-line pentru investigarea şi căutarea informaţiilor pentru o temă dată. 

 TITLUL: Structura, aspectul şi conţinutul unei site. 

 

 STRATEGIA DIDACTICĂ aplicată: 

 Metode: învăţare: prin descoperire, metoda colaborării 

 Mijloace didactice: calculator, resurse Internet, accesul on-line la siturile celor două firme de exercițiu. 

 Forme de organizare a activităţii: combinate – frontală şi în grupuri de elevi, dirijată de profesor 

 

 SCENARIUL DIDACTIC:  

 Profesorul creează cadrul problematizant, prezintă elevilor adresele de Internet ale celor două site-uri, 

şi se trece la dezbaterea pe marginea elementelor care trebuie studiate:  

 design, ergonomie,  

 funcţionalitate,  

 interactivitate, 

  utilitate.  

 Elevii explorează site-urile, paginile componente, studiind comparativ elementele indicate.  



 Brainstorming-ul este o metodă de dezvoltare de idei ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi 
participanţi. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea celei mai bune soluţii de rezolvare a 
situaţiei dezbătute.  

 Participanţii sunt eliberaţi de orice constrângeri, comunică într-o atmosferă neinhibatoare, îşi dau 
frâu liber imaginaţiei şi vin cu idei neobişnuite şi originale.  

 Brainstorming-ul se desfăşoară în cadrul unui grup de maxim 30 de persoane, de preferinţă 
omogen din punct de vedere al pregătirii, sub coordonarea unui moderator, care îndeplineşte rolul 
de animator şi mediator 

 Această metodă poate fi aplicată cu greu în cadrul unei lecţii tradiţionale, chiar şi în cazul unei 
clase omogene.  



 Elevilor li se propune enunţul unei probleme cu un grad mai ridicat de dificultate, care poate fi divizată 
în mai multe subprobleme şi care admite mai multe variante de rezolvare.  

 Participanţii la activitate divizează algoritmul în subalgoritmi, vin cu idei cât mai originale de rezolvare.  

 Profesorul coordonează discuţia, stimulează elevii să aprecieze variantele lor de soluţionare şi cele a 
colegilor, să unească cei mai reuşiţi subalgoritmi într-un algoritm de rezolvare a problemei, lăsând 
pentru lucru individual elaborarea programului.  

 Profesorul poate la ultima etapă să modifice condiţiile, impunând unele restricţii sau adăugând unele 
puncte de rezolvat.  

 Un brainstorming poate fi desfăşurat cu succes la o lecţie-dispută, având, ca exemplu, tema „Omul 
şi calculatorul – soluţii pentru viitor în vederea utilizării calculatorului doar spre binele omului”.  



 Tehnica 6/3/5 este o tehnică asemănătoare brainstorming-ului.  

 Metodă Philips 6/6 este similară tehnicii 6/3/5, dar se caracterizează prin 6 participanţi şi 6 minute 
pentru elaborarea soluţiilor.  

1. Constituirea grupurilor de câte 6 elevi 
 4 membri 
 1 secretar - are şi funcţia de a nota ideile colegilor săi 
 1 conducător de grup –conducătorul de grup dirijează dezbaterea în cadrul grupului şi prezintă 

concluziile. 
 

 Tehnica se numeşte 6/3/5 pentru că există:  
 6 membri în grupul de lucru 
 Notează pe o foaie de hârtie câte 3 soluţii fiecare, la o problemă dată,  
 timp de 5 minute (însumând 108 răspunsuri, în 30 de minute, în fiecare grup). 

 Ideile se scriu pe foi care circulă între participanţi şi de aceea se mai numeşte şi metoda brainwriting.  

Etapele metodei:  



4. Colectarea soluţiilor elaborate – conducătorii grupurilor expun ideile la care au ajuns sau le predau în 
scris profesorului. 

5. Discuţia colectivă urmată de decizia colectivă cu privire la soluţia finală, pe baza ierarhizării variantelor 
pe tablă.  

6. Încheierea discuţiei – profesorul prezintă concluziile privind desfăşurarea activităţii şi a eficienţei 
demersurilor întreprinse 

2. Înmânarea problemei/temei ce urmează a fi dezbătută şi motivarea importanţei acesteia.  

3.  Desfăşurarea discuţiilor pe baza temei, în cadrul fiecărui grup timp de 6 minute. 

  

Clasa: a X-a 
  

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor 
  

Obiectul de studiu: Limbajul de programare C++ 
  

Tema lecţiei: Aplicarea tipului de date char în rezolvarea problemelor 
  

Exemplu de aplicare a metodei Philips 6/6 



Etapa a III-a. La această etapă poate fi utilizată metoda Philips 6/6: 
  

 elevii sunt grupaţi câte 6, fiecare grup îşi alege „secretarul” şi „conducătorul”; 
  
 profesorul le împarte câte o foaie şi le explică sarcina: fiecare echipă trebuie să alcătuiască timp de 6 minute 2 

probleme la rezolvarea cărora ar fi nevoie de utilizat cât mai multe funcţii ale tipului char; 

 elevii lucrează în grup, secretarul notează problemele elaborate, conducătorul dirijează discuţia şi urmăreşte să 

fie propuse pentru utilizare toate funcţiile şi procedurile;   
 după 6 minute profesorul strânge foile; 

  

 Dacă această metodă se utilizează spre sfârşitul lecţiei (aşa ca în exemplul dat), atunci analiza lucrului poate fi 

făcută la lecţia următoare;  

 Dacă timp ne permite, se trece la discuţia colectivă a problemelor propuse, se aleg cele mai interesante probleme şi 

se rezolvă la calculator.  

  

Etapa I Această lecţie ar putea începe cu reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior, elevii fiind stimulaţi să-şi 

amintească funcţiile şi procedurile tipului de date Şir de caractere. 

Etapele lecţiei: 

Etapa a II-a. După prima etapă se poate trece la rezolvarea problemelor-model şi rezolvarea problemelor 

cu condiţii schimbate – primele fiind rezolvate şi discutate împreună cu profesorul la tablă, iar cele din urmă 

– în mod individual sau în perechi la calculatoare. 



 

 Pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care 

trebuiesc dezvoltate conexiuni şi concepte noi. 

 În jurul problemei centrale se construiesc 8 idei secundare, asemeni petalelor florii de nufăr, urmând ca apoi ele 

să devină la rândul lor teme centrale pentru alte 8 flori de nufăr, în jurul lor construindu-se câte alte 8 noi idei 

secundare 

Etapele tehnicii Floarea de nufăr: 
  

 Construirea diagramei Lotus (vezi schema).   
 Scrierea temei centrale în mijlocul diagramei. 
  
 Participanţii se gândesc la ideile sau aplicaţiile legate de tema centrală. Acestea se trec în cele 8 „petale” (cercuri) ce 

înconjoară tema centrală, de la A la H, în sensul acelor ceasornicului, mai întâi A, B, C, D, apoi E, F, G, H.   
 Folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme centrale pentru celelalte 8 cadrane („flori de nufăr”). 

   
 Etapa construirii de noi conexiuni pentru cele 8 noi teme centrale şi consemnarea lor în diagramă. Se completează în 

acest mod cât mai multe „flori de nufăr”. 
   

Etapa evaluării ideilor. Se analizează diagramele şi se apreciază rezultatele din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 

Ideile emise se pot folosi ca sursă de noi aplicaţii şi teme de studiu în lecţiile viitoare  



Clasa: a IX-a 
  

Tipul lecţiei: Lecţie de sistematizare şi recapitulare 
  

Obiectul de studiu: Limbajul de programare C++ 
  

Tema lecţiei: Tipuri de date simple / (exemplu 2: functii pentru siruri de caractere) 
  

La tema dată poate fi aplicat cu succes un Lotus în grup, dar cu numărul de petale modificat – în loc de 8 se 

vor lua 6. 
   

Etapele metodei: 
  

 Profesorul anunţă tema centrală: Tipuri de date simple. 
  
 Pe baza dialogului desfăşurat între elevi şi profesor se vor completa cele 6 idei secundare ale temei centrale – 

6 tipuri de date simple: int, float sau double, bool, char, pointer respectiv void, respectiv strlen, 

strcpy/strncpy, strcat, strchr, strstr, strupr/strlwr, strrev, strtok, pentru cel de-al doilea exemplu. 
   

     Ideile secundare se trec în diagramă.   

Exemplu de aplicare a metodei 

 Colectivul se împarte apoi în 6 grupe de câte 2, 3 sau 4 elevi fiecare, în funcţie de numărul de elevi. 
  
 Ideile secundare devin teme centrale pentru fiecare din cele 6 grupuri constituite. Astfel, fiecare grup lucrează 

independent, la dezvoltarea uneia dintre ele, exerciţiu creator la care participă toţi membrii grupului.   



1. Mulţimea valorilor 

2. Mulţimea operatorilor 

 De exemplu: grupul 1 are de găsit 6 idei pentru tema Tipul de date int. Aceste idei (sau teme ce vor fi desfăşurate 

în continuare) ar putea fi:  

3. Funcţii cu argument de tip int 

4. Conversie catre tip int 

5. Particularităţile tipului 

6. Probleme cu acest tip de date. 

 Cele 6 idei elaborate vor constitui teme centrale pentru 

dezvoltarea altor 6 flori de nufăr. Procesul poate fi continuat până 

când „se termină” ideile. În mod similar celelalte grupuri vor trata 

temele lor. 
  

 Prezentarea în faţa colectivului a rezultatelor fiecărui grup în 

parte. Completarea diagramei pe baza ideilor expuse de fiecare 

grup şi a discuţiilor purtate între membrii grupurilor în scopul 

clarificării şi corectării. 
  
 Evaluarea muncii colaborative în grup, aprecierea participării şi 

folosirea rezultatelor obţinute în activităţile următoare. 



 Aceste metode permit profesorului sa obtina repere si informatii asupra derularii activitatii sale, prin folosirea unor 

instrumente adecvate cu care apreciaza achizitiile elevilor si progresul lor. In acest fel, metodele complementare au 

functia de reglare a desfasurarii activitatii. 

1. Proiectul 

AVANTAJE POSIBILE ALE METODEI PROIECTULUI 
  

 leagă cunoştinţele disciplinare, de viaţa de fiecare zi a elevilor ; 

 permite abordări monodisciplinare, interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare; 

 se centrează pe interesele elevilor; 

 ține cont de talentele lor; 

 poate servi nevoilor de învăţare identificate; 

 încurajează spiritul investigativ și a gândirii de nivel superior (Thomas, 1998); 

 o participare mai bună, sporirea încrederii în sine și ameliorarea atitudinii cu privire la învățare; 

 elevii implicați în proiecte își asumă o mai mare responsabilitate în ceea ce privește studiul decât pe parcursul 

activităților didactice tradiționale; 

 Stimularea imaginației elevilor și a creativității acestora; 

Este o metodă complexă de evaluare, recomandată pentru evaluările sumative, deoarece necesită un demers 

evaluativ amplu.  Sarcinile de lucru sunt date în clasă unde poate începe şi rezolvarea dar se continuă pe 

parcursul a câtorva zile sau chiar săptămâni. Elevul poate consulta profesorul în acest interval dar raportul 

final este prezentat în clasă în faţa colegilor. 



  

Clasa: a XI-a 
  

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor 
  

Obiectul de studiu: TIC 
  

Tema lecţiei: Realizarea prezentării în Power Point pentru o firmă de exercițiu 

Unitatea de învăţare: Utilizarea prezentărilor pentru informaţii 
 
  

Exemplu de aplicare a metodei - PROIECTUL 

Etapele proiectului: 

- colectarea datelor; 

- realizarea produsului. 

  

Activitatea didactică poate fi organizată individual sau pe grupe de lucru. 

Paşii cei mai importanţi ce trebuie urmaţi în realizarea unui proiect sunt(A.Stoica,coord.,p.60,2001): 

- stabilirea domeniului de interes; 

- stabilirea premiselor iniţiale – cadru conceptual, metodolgic, datele generale ale investigaţiei / anchetei; 

- identificarea şi selectarea resurselor materiale; 

- precizarea elementelor de conţinut ale proiectului. 



Descriere tematică: 

1. se cere elevilor să realizeze prezentarea PPT pentru firma de exerciţiu înfiinţată; 

2. se precizează faptul că fiecare grup trebuie să îşi desemneze un raportor; 

3. după ce se va lucra pe grupe, se va face raportarea pentru a observa modul de realizare a activităţii. 

4. reprezentantul desemnat de grup va prezenta rezultatele lucrului pe grupe; 

5. fiecare grup va oferi feedback celorlalte grupuri. 

 

1. Slide-uri concentrate (max. 15-16 slide-uri, conţinutul este util, incitant şi inovator), timpul alocat 

prezentării nu depăşeşte 5 minute 

2. Înţelegerea prezentării 

3. Folosirea maximă a vizualului şi auditivului 

4. Imagini cu impact în prezentare, puternice 

5. Modul de redactare (originalitate în alegerea prezentării, structurarea logică a conţinuturilor) 

6. Expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză, de argumentare, 

expresivitatea prezentării etc.) 

7. Creativitate 

8. Folosirea ideii de multimedia (orice element poate susţine ce se spune: imagini puternice, grafice, 

mişcare, contururi, titluri, marcaje, highlight-ere) 

9. Date de contact 

10. Atractivitate 

Criterii de evaluare a prezentării: 

TOTAL: 100 puncte 



Portofoliul, ca metodă complementară de evaluare în practica şcolară curentă, se impune din ce 

în ce mai mult atenţiei şi interesului profesorilor. Portofoliul include rezultatele relevante obţinute 

prin celelalte metode şi tehnici de evaluare (probe orale, scrise, practice, observare sistemică a 

comportamentului elevului, proiectul, autoevaluarea), precum şi sarcini specifice disciplinei TIC.                      

Portofoliul este „cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de 

la un an şcolar la altul. 

2. Portofoliul 

- Ce proiectez? 

- De ce am nevoie de un portofoliu? 

- Cum proiectez? 

- Voi negocia obiectivele de evaluare ale portofoliului cu elevii? 

- Care este durata şi ce funcţii va îndeplini? 

- Va fi realizat pe durata unui semestru, an şcolar sau pe o perioadă determinată (studierea unei unităţi de 

învăţare)? 

- Va avea un rol mixt: formativ sau sumativ? 

- Cine va beneficia de informaţiile obţinute? 

- Elevul, clasa, părinţii, colegii, directorul, inspectorii? 

- Care sunt concluziile rezultate în urma utilizării instrumentului? 

- Cum prezint aceste date? 

- Cum pot optimiza utilizarea acestui instrument? 

Etape metodologice ale proiectării portofoliului: 



 Autoevaluarea, prin informaţiile pe care le furnizează, are un rol esenţial în întregirea imaginii  elevului 

din perspectiva judecăţii de valoare pe care o emite dascălul. 

 

 Elevii au nevoie să se autocunoască. Acest fapt are multiple implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal, 

le va reda încrederea în sine şi îi va motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

 

 Grilele de autoevaluare permit elevilor să-şi determine în condiţii de autonomie, eficienţa activităţilor 

realizate. 

 

 Pentru autoevaluarea atitudinilor se pot utiliza chestionare cu răspunsuri deschise şi scări de 

clasificare. 

 

 Prin această metodă se solicită elevului să-și autoevalueze prestația si să-și acorde o notă. E dificil cu elevii care 

se tem să-și asume răspunderea și cu elevii timizi. 

3. Autoevaluarea 

 

1. Prin rezolvarea acestei sarcini am învățat: 

........................ 

2. Pe parcursul realizării sarcinii am avut dificultăți la: 

......................... 

3. Cred că mi-aș îmbunătăți performanța dacă: 

........................ 

 

 

 

4. Am fost impresionat pozitiv de: 

........................ 

5. Cred ca activitatea mea poate fi apreciată cu nota: 

............................ 

Chestionarul 



 Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea 
reflecta asupra performanţelor obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. 

 
 Elevii nu trebuie evaluați unii in raport cu ceilalti, scopul fiind de a vedea evoluția, progresul, 

achizițiile și nu de a stabili o ierarhie. 

 
Fișa de evaluare: Slab Mediu Bine Foarte bine Excelent 
Creativitate 
Motivație 
Independență 
Curiozitate intelectuală 
Performanțe școlare 
Participarea la discuții în clasă 
Disciplina în timpul lucrului 
Progresul realizat 
Comportamentul general în clasă 

Scara de clarificare 

 Atât în ,,notarea reciprocă,, cât şi în ,,autonotarea controlată,, trebuie cerut elevilor să motiveze 
nota acordată . 
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Vă mulțumim! 

Cu drag, echipa de la Cerna ! 


