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PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI  
 CLASA a VIII –a, a X-a, a XII- a 

 

Ca rezultat al procesului de învățare, competențele sunt definite ca ansamblu structurat de 

cunoștințe (ceea ce știm și înțelegem), abilități (cum folosim ceea ce știm) și atitudini (cum 

ne raportăm la propria persoană, la ceilalți și la lume). 
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Competențele-cheie specifice disciplinei limba și literatura română 

Competența-cheie Profilul absolventului 
de clasa a VIII-a 

Profilul absolventului 
de clasa a X-a 

Profilul absolventului 
de clasa a XII-a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicare în 
limba maternă 

- Căutarea, colectarea, 
procesarea de informații și 
receptarea de opinii, idei, 
sentimente într-o varietate de 
mesaje ascultate/texte citite 

 
 
 
 
 
 

-Exprimarea unor informații, 
opinii, idei, sentimente, în 
mesaje orale sau scrise, prin 
adaptarea la situația de 
comunicare 

 
 
 

-Participarea la interacțiuni 
verbale în diverse contexte 
școlare și extrașcolare, în 
cadrul unui dialog proactiv 

- Receptarea și 
interpretarea de 
informații, date, opinii, 
concepte, idei, sentimente 
în contexte școlare, 
extrașcolare, profesionale 
 
 
 
 
 
- Exprimarea de opinii, 
idei, sentimente în 
contexte școlare, 
extrașcolare, profesionale 
 
 
 
 
- Participarea constructivă 
la interacțiuni verbale în 
diverse contexte școlare și 
extrașcolare, profesionale, 
conștientizând impactul 
limbajului asupra 
celorlalți 

- Distingerea și interpretarea 
unei varietăți de texte și 
mesaje receptate în diverse 
situații de comunicare, 
inclusiv în contexte 
imprevizibile, formale și  
non-formale 
 
- Aprecierea calității estetice a 
textelor receptate 
 
- Exprimarea de opinii, idei, 
sentimente, argumente, 
contraargumente într-o 
varietate de contexte inclusiv 
profesionale, formulând o 
diversitate de mesaje și texte 
 
 
- Participarea responsabilă și 
creativă la o diversitate de 
interacțiuni în contexte variate, 
inclusiv profesionale și 
sociale, prin respectarea unor 
convenții de comunicare 
 

 
 
 
 
 
 

Sensibilizare și 
exprimare 
culturală 

- Aprecierea unor elemente 
definitorii ale contextului 
cultural local și ale 
patrimoniului național și 
universal 
 
- Realizarea de lucrări 
creative folosind diverse 
medii, inclusiv digitale, în 
contexte școlare și extra-
școlare 
 
 
 
 

- Identificarea diverselor 
forme de exprimare 
culturală și respectarea 
diferențelor 
 
- Exprimarea ideilor, a 
experiențelor și a 
emoțiilor utilizând 
diverse medii și forme de 
expresivitate, în funcție 
de aptitudinile personale, 
inclusiv prin transferul 
abilităților creative în 
contexte profesionale 
 

- Promovarea, păstrarea și 
conservarea unor bunuri 
culturale și de patrimoniu 

 
 

- Dezvoltarea simțului estetic 
prin realizarea de lucrări 
creative, inclusiv prin 
valorificarea relației dintre 
expresia artistică individuală și 
cea de grup, precum și prin 
respectarea diversității 
exprimării culturale 
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- Participarea la proiecte și 
evenimente culturale 
organizate în contexte 
formale sau nonformale 

- Participarea la o 
varietate de proiecte și 
evenimente culturale în 
diverse contexte, inclusiv 
profesionale 

- Promovarea unor inițiative și 
proiecte culturale la nivelul 
școlii și comunității, prin 
valorificarea propriilor abilități 
creative 
 
- Identificarea și realizarea 
oportunităților sociale și 
economice în cadrul 
activităților culturale 

 

 

REPERE PRIVIND EFICIENTIZAREA PREDĂRII PRIN IMPLICAREA 

ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚAREA ACTIVĂ 

 

Din perspectiva cadrului didactic, eficiența procesului educativ se măsoară atât prin 

nivelul de formare a competențelor-cheie și a abilităților de viață, cât și prin gradul de 

implicare a elevilor în propria învățare. 

Pentru elevi, predarea este eficientă dacă rezultatele își găsesc utilitatea în și pentru 

viață, pentru propria dezvoltare în plan uman, social și profesional. Astfel, implicarea elevilor 

în învățare se realizează eficient atunci când: 

• rezultatul activității este un produs util în activitatea respectivă, în alte activități 

didactice ulterioare sau în viața de zi cu zi; 

• activitatea este construită apelând la domenii diverse, vizându-se caracterul 

transversal, practic; 

• textele-suport sunt atractive, bogate în plan ideatic, provocând gândirea critică, dar 

și accesibile și suportive din punct de vedere emoțional, elevul putând fi implicat în alegerea 

acestora; 

• se valorifică experiențele de viață ale elevului pentru progresia învățării; 

• cadrul didactic solicită elevilor să facă, nu doar să asiste și să înțeleagă; 

• sarcinile sunt adaptate nivelului de înțelegere și ritmului elevilor, cadrul didactic 

organizând activități remediale și pentru atingerea performanței; 

• metodele și mijloacele folosite sunt atractive, activ participative și accesibile 

tuturor; 
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• cadrul didactic implică elevul în procesul de predare prin metode didactice 

specifice, dar și în procesul de evaluare, prin autoevaluare și evaluare intercolegială; 

• se furnizează constant un feedback realist asupra activității elevului pentru a-l ajuta 

să progreseze; 

• se folosește comunicarea asertivă, astfel se creează o colaborare între elev și cadru 

didactic; 

• cadrul didactic are o atitudine constant încurajatoare, motivantă față de elevi. 

Privită din aceste perspective, eficientizarea 

predării și a învățării este strâns legată de strategia 

didactică. Alegerea potrivită a metodelor, a 

procedeelor și a mijloacelor în funcție de 

particularitățile grupului de elevi și antrenarea 

elevilor în activitate reprezintă factorul principal în 

eficientizarea activității didactice. De asemenea, 

strategia didactică are rezultate pozitive doar dacă se 

acordă aceeași importanță fiecăreia dintre componentele sale, predare – învățare – evaluare, 

văzute ca părți ale unui mecanism funcțional în orice tip de scenariu.Tradiționale sau virtuale, 

resursele de învățare trebuie să satisfacă exigențe specifice curriculumului centrat pe 

competențe. 

Cadrului didactic îi revine așadar rolul de facilitator al învățării, iar elevului de subiect 

activ, care înțelege că orele de limba română îl ajută să comunice corect, eficient și autentic, 

iar orele de literatură sunt o modalitate de a se descoperi în relație cu sine sau cu lumea și de a 

aduce plus valoare societății. 
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REPERE PENTRU SCENARIUL GALBEN 

 Învățarea în sistem hibrid necesită o pregătire prealabilă, cu abordări diferite pentru 

elevii din clasă și cei din online. 

 Țineți seama de limitele tehnologiei de care dispuneți la clasă. Transmiterea „în direct” 

a orei prin sistemul audio-video al unui laptop sau computer nu este întotdeauna de cea mai 

bună calitate.  

 Învățarea sincronă poate avea loc pe platforme precum Gsuite, Zoom, Teams; Gsuite 

este acum platforma agreată de minister. În formatul videoconferințelor se pot face scurte 

prezentări, dezbateri, explicații etc; se recomandă ca materialul ilustrativ să fie pregătit 

anterior și să fie digital, astfel încât să poată fi arătat elevilor ca „prezentare” (scrierea pe o 

foaie sau pe tablă este ineficientă uneori, din cauza neclarității). 

 Se poate utiliza metoda „flipped classroom” („clasa inversată”) în care se transmite 

elevilor tema lecției, precum și materiale și bibliografie orientativă, iar la oră să fie discutate 

problemele/ideile etc. 

 Fișele de lucru și alte materiale trebuie să fie disponibile în format optim atât elevilor 

din clasă, cât și celor care sunt online. Folosiți google forms, kahoot.com sau alte aplicații.  

 În anumite momente ale lecției elevii din online pot primi sarcini de lucru pe care să le 

rezolve individual, în timp ce în clasă se desfășoară o activitate care necesită colaborare.  

 Postați material în Classroom, astfel încât să poată fi accesat și în afara orei. Pot exista 

probleme tehnice atât la elevi, cât și la profesori, iar materialele sunt utile inclusiv pentru cei 

care au fost în clasă și doresc să parcurgă din nou anumite informații.  

 Temele scrise ale elevilor vor fi postate de ei pe classroom, apoi le corectați, oferind 

individual feedback-ul necesar. Evaluarea formativă și sumativă se poate realiza folosind 

modalitățile specifice platformelor utilizate. 
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REPERE PENTRU SCENARIUL ROȘU 

 

Oportunități:  

• permite, chiar în condiții restrictive, continuarea procesului didactic; 

• îngăduie respectarea unui orar riguros și permite monitorizarea activității didactice; 

• asigură feedback din partea cadrelor didactice, pe cât posibil personalizat. 

Dezavantaje:  

a. pentru elevi: 

• pentru elevii aflați la început de ciclu școlar nu oferă șansa cunoașterii, coeziunii, 

acomodării la colectiv; 

• efortul depus de elevi este mai mare pentru că receptarea este mai dificilă și devine 

obositoare; 

• există bruiaje ale canalului de comunicare (întreruperi, distorsiuni ale sonorului sau ale 

imaginii) ceea ce suprasolicită atenția elevilor; 

• există riscul pierderii motivației, pentru că elevul nu mai este supravegheat direct, nu 

mai poate fi observat, deci poate mima prezența/ atenția/ interesul/ înțelegerea; 

• există riscul pierderii motivației, pentru că nu se află într-un mediu social/ școlar care 

să-i stimuleze  (formal, cu reguli, cu concurență, cu schimb de emoții etc);   

• mediul online nu poate susține eficient formarea unor competențe. 

 

b. pentru profesori: 

• elementele paraverbale și mai ales cele nonverbale din discursul profesorului pierd din 

importanță, mesajul oral trebuie formulat altfel decât în comunicarea directă (cu 

accent pe latura verbală); 

• există riscul pierderii unor aspecte importante ale discursului didactic oral, care, în 

mod firesc, se adaptează la auditoriu; profesorul nu observă destul de bine auditoriul 

(la expuneri, explicații, demonstrații etc) și, în consecință, nu se adaptează; 
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• există riscul pierderii motivației, pentru că nu se află într-un mediu profesional unde 

își cunoaște statutul și unde este recunoscut (formal, cu reguli); 

• implică consum mare de timp pentru profesor pentru proiectarea, pregătirea și 

desfășurarea predării, învățării și evaluării în context online. 

Activitatea online: Este organizată de către unitatea școlară. Fiecare elev va avea adresa sa de 

email prin care se poate conecta la platformă. Este interzisă conectarea elevilor de pe alte 

adrese de e-mail decât cele create de școală. 

Manualele utilizate: Pe cât posibil, se vor folosi manualele în format electronic. 

Evaluarea elevilor: Evaluarea se va face, prin teste, răspunsuri orale. Dacă acest tip de 

activitate poate fi implementat, se va utiliza lucrul în echipă, studiul individual, realizarea de 

eseuri, pentru a scădea astfel timpul petrecut de către elevi în mediul on-line. 

Calitatea predării on-line condiționată de:  

• capacitatea școlii de sprijini învățarea în context digitalizat; 

• accesul la resurse (laptop/tabletă/telefon mobil, conexiune la internet, computer, 

imprimantă); 

• nivelul de alfabetizare tehnologică a cadrelor didactice/ elevilor (nivelul competențelor 

digitale deținute de către aceștia ); 

• calitatea infrastructurii IT a școlii; 

• sprijinul pe care părinții îl pot oferi propriilor copii în accesarea lecțiilor și a resurselor 

de învățare oferite de cadrele didactice; 

• existența unui program structurat de lucru mediat de resurse digitale; 

• flexibilizarea și individualizarea actului educațional; 

• interactivitate; 

• diversificarea resurselor informaționale; 

• relevanța și atractivitatea materialelor didactice. 
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Tipul platformei utilizate de școală: 

Se recomandă utilizarea platformei G- Suite for education. 

Avantaje:  

• asigură predarea în regim sincron (prin folosirea  unor instrumente gratuite, cum ar fi  

Google Meet/ Hangouts, Google drive); 

• stochează informația  în Cloud; 

• este ușor de configurat pentru difuzarea unor informații la distanță și pentru 

interacțiunea cu elevii; 

• permite postarea de teme, materiale, chestionare, subiecte de discuție; 

• permite crearea cursurilor, adăugarea elevilor la curs, posibilitatea de a preda 

împreună cu alți profesori; 

• permite crearea unor instrumente complexe de evaluare, pregătirea în avans a 

conținutului unui curs, păstrarea resurselor didactice într-un singur loc; 

• oferă feedback în timp real; 

• îngăduie inițierea de dezbateri cu elevii, gestionarea discuțiilor, distribuirea facilă a 

conținutului; 

• asigură predare interactivă cu toți elevii, în cadrul aceleiași lecții. 

 

Camerele video și comunicarea on-line: În timpul lecțiilor online, toți elevii aflați la 

domiciliu trebuie să-și activeze camera video, astfel încât profesorii să se asigure că sunt 

prezenți la oră și înțeleg conținuturile predate. Pe durata desfășurării activităților on-line, 

elevii vor avea microfonul oprit până când sunt rugați nominal să răspundă la întrebări, să 

formuleze opinii, judecăți critice etc. 

Temele pentru acasă: Vor avea un volum moderat. 
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TIPURI DE ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU SCENARIUL ROȘU 

Sincron – interacțiunea dintre profesor și elev are loc în timp real, deși aceștia se află în 

 locații separate. Elevii care lucrează în grupe pot fi direcționați către canale de comunicare 

precum messenger sau break- rooms pentru sprijin, colaborare și socializare. Munca în 

echipă va conduce la crearea de documente colaborative la care s-a lucrat în timp real. 

•         Activitatea de tip sincron poate fi gândită sub formă de videoconferință, 

conferință web, conferință audio etc.; 

•         Ea facilitează prezentarea unui conținut informativ, în format audio și video; 

•         În regim sincron se poate aplica evaluarea reciprocă, se pot aplica teste cu itemi 

obiectivi, se pot face prezentări orale (individuale sau în echipă) etc. 

  

Asincron – interacțiunea dintre profesor și elev se realizează prin accesarea resurselor 

educaționale online la momente diferite de timp. 

♦      aplicare de chestionare online de tip concurs ; 

♦      se trimit link-uri unde elevii pot crea benzi desenate, scheme grafice 

despre structura compozițională a unei opere literare, pot rezolva un quiz sau 

completa un formular etc.; 

♦      realizarea de filmulețe  pe diferite teme, proiecte, portofolii, studii de 

caz; 

♦      trimiterea de notificări automate, în aplicație și/sau pe e-mail, ca metodă 

de anunț sau reamintire a unor noutăți sau evenimente planificate; 

♦      furnizarea de resurse de studiu individual: materiale în format tipărit sau 

digital, implementate pe platforme specializate de management al predării, 

învățării și evaluării de tip e-learning. 
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RECOMANDĂRI 

 stabilirea timpului alocat orei de curs on-line (videoconferință: google meet) și a 

pauzei aferente la propunerea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar 

(Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar aprobat prin OMEC Nr. 5447/2020 din 09.09.2020, art. 11, alin. 8), 

respectându-se criteriile de igienă mentală. 

 asigurarea echilibrului între activitățile sincron (on-line) și asincron (off-line), 

diminuându-se volumul temelor pentru acasă. 

 elaborarea programului lecțiilor on-line, cu ajutorul google calendar, conform orarului 

stabilit la începutul anului școlar, elevii fiind astfel notificați din timp. 

 colaborarea la nivelul Catedrei de limba și literatura română în mod special cu 

profesorii care dețin compentențe digitale și promovează activități de învățare cu 

ajutorul tehnologiei informației. 

 diseminarea, la nivelul catedrei, a exemplelor de bune practici privind utilizarea 

platformelor/ aplicațiilor IT pentru învățarea on-line. 

 selectarea și realizarea materialelor cu ajutorul echipe de lucru organizate la nivelul 

fiecărei clase. 

 realizarea bibliotecii digitale pe nivel de clase; 

 partajarea resurselor create/ identificate, în driv-uri comune pentru fiecare nivel de 

clase. 

 încurajarea învățării interactive și a creativității cu ajutorul instrumentelor digitale  

on-line (pereți colaborativi: classroom screen, mentimeter.com, slido.com, 

jamboard;jocuri: wordwall, purpose game, learningapps; aplicații pentru evaluare: 

google forms, socrative.com, quizizz.com, kahoot.com). 

 cuprinderea fișelor de lucru interactive, a jocurilor atractive, a prezentărilor 

conținuturilor, a tutorialelor și a videoclipurilor educaționale pentru formarea 

competențelor în activitățile de tip asincron (off-line). 
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PLAN DE MĂSURI PENTRU DESFĂȘURAREA PROCESULUI 
EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII CARE NU AU ECHIPAMENTE 

DIGITALE SAU ACCES LA INTERNET 
 

1. Identificarea elevilor fără echipament digital/ fără acces la internet în aria 

domiciliului, la nivelul clasei/ al unității de învățământ. 

2. Înființarea unui grup de lucru/ stabilirea unui protocol/ parteneriat rural între 

familie/ școală/ primărie/ Poșta Română/ Biserica ortodoxă, Poliția Locală etc. prin atragerea 

organizațiilor non-guvernamentale/ a serviciilor de voluntariat (în educație). 

3. Înființarea unui parteneriat între familie/ școli/ profesori/ pentru situația în care 

elevii domiciliază într-o localitate rurală, dar frecventează școala în altă localitate 

rurală/urbană învecinată. 

4. Organizarea în cadrul comunității rurale a unor campanii de strângere de fonduri/ 

solicitare donații/echipament digital prin contactarea firmelor de profil. 

5. Asigurarea ofertei de consiliere telefonică a elevilor din partea consilierului școlar 

al unității de învățământ / a personalului specializat pe linia asistenței sociale din cadrul 

primăriei, pentru sprijin emoțional. 

6. Eșalonarea conținuturilor pe câte o săptămână. 

7. Esențializarea conținuturilor și asigurarea materialelor tipizate, care facilitează 

învățarea, incluzând modalități de evaluare pe parcurs/ la finalizarea capitolului/ unității de 

învățare. 

8. Realizarea pachetelor educaționale cu materiale pentru fiecare elev. 

9. Distribuirea pachetelor educaționale prin poștă/ transport școlar/ ridicarea direct de 

la școală sau de la primărie. Pentru situația în care profesorul nu dispune de mijloace de 

multiplicare, se pot trimite pe e-mail, spre printare primăriei, acolo unde este cazul. 

10. Adaptarea eșalonării ulterioare a conținuturilor, în urma feedback-ului primit 

telefonic de la elev, cu referire la săptămâna anterioară. 
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11. Monitorizarea acestor cazuri, prin contactarea telefonică a familiilor, pentru a se 

asigura de primirea materialelor, pentru clarificarea individualizată a situației, dacă este cazul, 

cât și pentru acordarea sprijinului emoțional. 

12. Evaluarea muncii elevilor în urma recuperării fișelor cu sarcini de lucru și 

anunțarea notării acestora. 

 

ACTIVITATEA CU PĂRINȚII 

 

Se recomandă: 

• acordarea de suport atât elevilor, cât  și părinților pentru utilizarea 

platformelor/aplicațiilor IT;  

• organizarea și derularea lectoratelor de informare cu părinții on-line (prezentarea de 

tutoriale, dacă este cazul, simularea conectării sau a derulării unor operații pe 

platforma unității școlare ); 

• lămurirea unor aspecte referitoare la clasa virtuală, ca și parte integrantă din demersul 

didactic: implicarea cu diplomație, cu empatie a părinților ca parteneri în educație, în 

desfășurarea activităților, inclusiv a celor on-line. Acest lucru presupune atât oferirea 

informațiilor privind modul de lucru on-line, cât și consilierea acestora în domeniul 

digital și în cel al dezvoltării inteligenței emoționale a elevilor, crearea unui mediu 

educativ confortabil emoțional, securizant, bazat pe încredere și respect reciproc; 

• monitorizarea prezenței elevilor în activitățile on-line de către profesori, dar și 

exercitarea controlului parental vizând participarea elevilor la cursuri;  

• păstrarea unei comunicări constante cu părinții, pe baza unui grafic de întâlniri, cu 

scopul menținerii unui contact permanent cu aceștia. Este recomandat ca profeso-    

rul-diriginte să le transmită periodic părinților notele obținute de elevi și o situație a 

monitorizării prezenței la ore. De asemenea, este recomandabil ca părinții elevilor să 

comunice (ori de câte ori situația o impune) modificările survenite în starea de sănătate 

a copilului. 
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• stabilirea unui mod de organizare a programului elevilor în clasa virtuală, a unor reguli 

precum: elevul va participa la lecția on-line într-un spațiu dedicat, de lucru, fără alți 

factori perturbatori în jur; ținuta va fi adecvată unui mediu școlar; nu se vor consuma 

alimente în timpul orelor de curs online etc.; 

• delimitarea clară a timpului dedicat școlii on-line și a timpului de rezolvare a 

temelor/studiului individual; respectarea intimității și a autonomiei elevilor în timpul 

cursurilor on-line; 

• notarea problemelor pe care le întâmpină elevii și comunicarea acestora către 

profesori;  

• monitorizarea participării elevilor la cursuri de către părinți prin discuții cu copiii, dar 

și prin verificarea rezultatelor învățării (teme postate, lecții scrise în caiet etc.); 

precizarea clară a situațiilor în care un elev este considerat absent de la oră și stabilirea 

criteriilor de motivare a absențelor. 

 

 

RELAȚIONAREA CU ELEVII 

 

În această perioadă este foarte important: 

• să păstrăm legăturile emoționale și sociale cu elevii, iar în această privință părinții 

joacă un rol important. Primul pas este comunicarea cu părinții. Aceștia trebuie să fie 

informați în legătură cu modalitățile de predare online și obiectivele de învățare, dar și 

asigurați că odată întorși la școală, elevii vor recupera lecțiile la timp.  

• să se asigure unui spațiu de lucru bine delimitat, care îl va ajuta pe elev să ia lucrul în 

serios și să fie responsabil;  în situația în care nu au camera lor, spațiul de lucru ar 

putea lua locul băncii în școala de acasă.  

• să fie stabilit un set de reguli  la începutul activității-aplicate în interacțiunile online- 

care asigură transmiterea în bune condiții a informațiilor, dar și asigurarea flexibilității 

în desfășurarea activității online.  

• să promovăm  comunicarea și colaborarea dintre elevi pentru a menține un sentiment 

de comunitate- prin realizarea unor proiecte online pe grupe sau in echipă,   
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• să eficientizăm sarcinile temelor pentru acasă, astfel încât acestea să reprezinte o 

modalitate eficientă de învățare și consolidare,fără să pună presiune asupra elevilor și 

asupra familiilor lor.  

• la sfârșitul fiecărei activități, să obținem feedback din partea elevilor, referitor la starea 

lor emoțională și la gradul de înțelegere a conținuturilor parcurse. 

 
 

 
 
 

EVALUAREA 
 

În contextul actual se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea 

metodelor, tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne 

(alternative/complementare) adaptate școlii on-line și hibrid. Se recomandă includerea în 

acţiunile de corecţie sau de sprijinire a învăţării, a unor platforme educaționale, aplicații, 

RED. Un portal în sprijinul cadrelor didactice este https://digital.educred.ro/. Resurse  

educaționale deschise se pot regăsi și pe site-ul ISJ Timis, la secțiunea RED. 

Pentru probele orale putem folosi fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la 

unu, sau pur și simplu camerele web. Majoritatea unităților școlare folosesc aplicații precum 

Meet, Zoom sau Discord pentru a realiza atât activități de predare, cât și de evaluare.  

Aceste platforme educațuionale conțin și chat și opțiunea comentarii, astfel testele, 

proiectele și temele pot fi corectate, oferindu-se feedback direct fiecărui elev.  

De asemenea, se poate utiliza și tabla albă interactivă, colaborativă care poate fi 

accesată pe www.https://awwapp.com/.În cazul probelor scrise, se recomandă, evaluarea 

asistată de calculator, care impune regândirea mijloacelor de evaluare.  

Majoritatea unităților școlare au beneficiază deja de  un abonament G Suite for 

Education, care permite evaluarea conținuturilor pe baza unor formulare G Suite (Google 

Forms). Acestea permit cadrului didactic să își conceapă testul de evaluare într-un mod 

variat, recurgând la itemi obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi. Google Forms permite 

realizarea testelor pornind de la  tipul de întrebare: cu răspuns scurt, răspunsuri multiple - 

elevii aleg una sau mai multe variante, într-un paragraf – un răspuns mai lung, de exemplu un 

text/eseu, casete de selectare – elevii aleg mai multe variante simultan, dropdown – elevii aleg 
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o variantă dintr-un meniu care se deschide, încărcați fișiere, grilă cu mai multe variante – 

elevii aleg o opțiune dintr-o grilă de variante cu un număr stabilit de rânduri și coloane etc. 

Acest tip de evaluare este unul bun deoarece profesorul poate insera și o Cheie de 

răspuns și poate stabili punctajul acordat întrebării, astfel, elevul poate vedea în timp real care 

au fost greșelile în cadrul evaluării, iar la finalul testului poate să-și vadă și nota 

Deși este o evaluare bună, totuși are și puncte slabe pentru că vine cu un feedback 

insuficient. Comunicarea notei nu oferă niciun indiciu explicativ cu privire la natura greșelii 

sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. 

O altă metodă de evaluare pe care o recomandăm este ASQ, o platformă digitală 

gratuită, în limba română, care să ușureze și să eficientizeze cu adevărat întregul proces 

didactic și de învățare și evaluare. Profesorii inițiatori au organizat fiecare lecție plecând de la 

explicarea noțiunilor de bază în format video și text, continuând cu exemple și exerciții pe 

principiul step-by-step, ce cresc gradual dificultatea și completând cu teste de evaluare ce 

măsoară nivelul cunoștințelor acumulate. Această platformă le oferă profesorilor posibilitatea 

de a urmări, verifica și corecta în timp real exercițiile și testele pe care elevii realizează. 

MyKoolio e o altă platformă de elearning din românia care vine în ajutorul cadrelor 

didactice. https://www.mykoolio.com/ oferă lecții interactive, exerciții rezolvate și de 

rezolvat, teze și teste recapitulative pentru limba română destinate ciclului gimnazial. 

TestMoz e o platformă care permite realizarea testelor online -  https://testmoz.com/. 

Triventy  și WorldWall sunt alte  platforme colaborative bazată pe Quiz-uri - 

https://www.triventy.com/, https://wordwall.net/ 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – 

toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Kahoot e o platformă recomandată în cazul autoevaluării. Baza pedagogică a acestei 

aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste 

Adservio este o platformă cu multe funcții de tip administrativ. Permite crearea de 

grupuri și clase, alocarea și corectarea temelor, programarea lucrărilor de control, urmărirea 

progresul elevilor – în esență, este construită ca un catalog electronic, cu accent pe evaluare 

sumativă. 

Kidibot este o  platformă cu scenarii de învățare și evaluare de tip gamification, în 

care copiii sunt stimulați să parcurgă teste în diverse domenii, intrând în „Bătălii ale 

Cunoașterii” 
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Nu trebuie uitată nici  DigitalEdu – resurse educaționale digitale, o bază de date cu 

resursele educaționale deschise în format digital create de cadre didactice, organizate pe 

discipline și ani de studiu. Conține linkuri la teste, fișe de lucru, jocuri didactice, filme și 

simulăr - https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/ 

În perioada școlii online și nu numai, recomandăm metodele de evaluare 

complementare precum proiectul, referatul, investigația care reprezintă „o metodă complexă 

de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă.” 

Instrumente online:https://bookcreator.com/, o platformă care permite crearea de 

ebook-uri, cărți digitale cu pagini mișcătoare mai ales pentru evaluarea conpetențelor de 

lectură, https://www.gocomics.com/comics/popular, care permite realizarea unor benzi 

desenate,  https://crello.com/ pentru crearea de animații,  

Pentru evaluarea cunoștințelor elevilor de gimnaziu, a fost realizat site-ul 

https://www.examenultau.ro,  platformă dezvoltată de Intuitext pentru pregătirea în vederea 

susținerii examenului de Evaluare Națională. 

O platformă similară a fost realizată și pentru ciclul liceal, https://izibac.ro,care 

conține și  o aplicație pentru telefon cu ajutorul căreia elevii se pot pregăti și își pot testa 

cunoștințele în vederea susținerii examenului de Bacalaureat. 

eMedi  e o altă  platformă cu cursuri-meditații pentru probele de Limba și literatura 

română și de Istorie de la bacalaureat. Conține teste care îl ajută pe candidat să și înțeleagă 

mecanismul din spatele unui răspuns bun. Când nu se descurcă la un subiect, primește un 

răspuns detaliat și află rapid care e abordarea cea mai bună. 

Evaluarea online, asistată de calculator are o multitudine de avantaje deoarece este, în 

acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă. 
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RECOMANDĂRI GENERALE 

 

1. Cadrul didactic să fie un exemplu pentru elevi din toate punctele de vedere. Doar 

astfel poate fi promovată o activitate educațională de calitate. 

2. Activitățile propuse de cadrul didactic să fie atractive, creative, astfel încât elevii să 

participle la oră cu interes și plăcere. 

3. Atât profesorul, cât și elevul trebuie să înțeleagă faptul că învățarea este un proces de 

lungă durată, iar pentru a ajunge la reușită este nevoie de exercițiu permanent. 

4. Activitățile de învățare să pornească de la experiențele personale ale elevilor, realizând 

corespondențe cu elemente concrete din realitate, pentru a putea identifica soluții la 

nevoie. 

5. Cadrul didactic să monitorizeze întreg procesul învățării cu ajutorul grilelor de 

monitorizare și al caietelor personale de notare. 

6. Temele elevilor să fie diferențiate, relevante, fără un volum mare. Feedback-ul din 

partea cadrului didactic să se realizeze permanent sub forma unor aprecieri față de 

efortul depus de către elevi sau sub forma unor recomandări, dar și recompense. 

(evaluare permanentă pe tot parcursul lecției cu notarea elevilor sau atribuirea de 

bonusuri). 

7. Temele să cuprindă, dacă este cazul, activități de remediere sau de performanță 

(revenire asupra temei / temă suplimentară). 

8. Cadrul didactic să identifice greșelile tipice ale elevului, să le discute și să refacă 

sarcina de lucru. 

9. Copiii cu dificultăți de învățare să fie susținuți și încurajați permanent prin mesaje 

motivaționale și recunoașterea micilor progrese. 

10. Prin stimularea curiozității, elevii își vor dezvolta abilitatea de a persevera în învățare, 

iar prin exersarea tehnicilor de învățare independentă își vor consolida încrederea în 

forțele proprii. 

11. Este necesară stabilirea unui mod de lucru unitar, astfel încât elevilor să le fie clar 

unde vor fi postate temele sau sarcinile de lucru ( Google Classroom, WhatsApp sau 

Zoom etc), facilitând accesul lor la atingerea performanței. 
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12. Activitatea de evaluare trebuie adaptată noilor condiții de susținere a demersului 

didactic , fiind una practicată pe tot parcursul activității de învățare, dar punându-se 

accent și pe realizarea portofoliilor personale. 
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ANEXĂ 

 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 
 

Pentru evaluarea on-line vă vom prezenta câteva aplicații cu ajutorul cărora se pot crea teste, 
exemplificând și arătând avantajele și dezavantajele fiecăreia: Google Forms, Quizizz, 
Kahoot, Socrative. 

 
Test limba română Google Forms 

   Pentru a crea un test cu Goolge forms, trebuie să aveți un cont google,cel mai bine unul 
pentru platformele G Suite, pe care le utilizăm cu elevii, unde avem și opțiunea Classroom. 
Intrăm pe contul nostru Google de la școală și deschidem Google Drive din dreapta, de unde 
avem toate opțiunile contului G Suite. 

 

 
Mergem în stânga sus, unde scrie Nou + , sub Drive și ne va apărea opțiunea Formulare 
Google. Apăsăm pe ea. 
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Ne apare formularul, dar trebuie să apăsăm rotița de la setări, din drepta sus. Se va deschide o 
fereastră cu indicația chestionare. Apăsăm pe ea și ni se va genera formularul pentru test. 
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Înainte de generarea formularului pentru test, trebuie să faceți câteva opțiuni: apăsați 
butonul Faceți un chestionar și apoi selectați: trimiteți chestionarul imediat sau mai 
târziu și ce anume poate vedea elevul din chestionar.Se poate alege opțiunea Valoare 
în puncte. 
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Apăsați „Salvați” și puteți formula întrebările. În dreapta aveți mai multe opțiuni. Cerculețul 
cu + vă dă posibilitatea să formulați mai multe tipuri de itemi: răspuns scrut, paragraf, răspuns 
cu alegere multiplă, casete de selectare sau  Dropwon.  Răspunsul cu alegere multiplă se 
referă la faptul că dintre mai multe răspunsuri doar unul este corect!!! La Casete de selectare, 
mai multe răspunsuri sunt corecte, iar Dropwon presupune o listă de răspunsuri, dintre care 
doar unul este corect. 
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Celelate opțiuni din dreapta vă dau posibilitatea să inserați o imagine, un text, un videoclip 
etc. Este propusă o variantă de test grilă. Deci vom utiliza numai Răspunsul cu alegere 
multiplă, Casete de selectare sau Dropwon. 
Data și ora nu sunt relevante, pentru că se poate folosi o altă aplicație pentru timer. 
 Începeți și formulați întrebările, fără a uita să apăsați butonul obligatoriu, să dați cheia 
răspunsurilor și feedback-ul pentru răspunsurile corecte sau greșite. 

 

 
După terminarea chestionarului, puteți vedea cum va arăta testul, apăsând pe ochiul din 
dreapta sus, de lângă setări. 
Testul va arăta așa! 

 

Test limba română 
Vocabular și fonetică 
*Obligatoriu 

Sinonimele cuvintelor: "prieten", "veselie", "deștept", "frumos", "a sosi" sunt în ordine: * 

Un punct 

amic, inteligent, voioșie, a veni, atrăgător; 
a veni, voioșie, atrăgător, inteligent și amic; 
amic, voioșie, inteligent, atrăgător, a veni 
atrăgător, a veni, voioșie, inteligent și amic. 
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Omonimele "mei" "liliac", "bob", "poartă" și sunt în ordine: * 

Un punct 

totale, parțiale, lexico-gramaticale, totale; 
lexico-gramaticale, totale, parțiale, lexico-gramaticale; 
totale, lexico-gramaticale, totale, parțiale; 
parțiale, lexico- gramaticale, totale,lexico-gramaticale. 

Sunt derivate cu prefixe privative cuvintele din seria * 

Un punct 

desprinde, defereca, decodifica, desface; 
reveni, răsciti, dezveli, nefiresc; 
neadevăr, răzbuna, inadapta, devenire; 
despacheta, dezveli, răscumpăra, reaprine. 

Cuvintele compuse "bunăvoință", "navă-satelit" și "RomTelecom" sunt formate în ordine 

prin: * 

Un punct 

alăturare (parataxă), subordonare, abreviere; 
abreviere, alăturare (parataxă), subordonare; 
subordonare, alăturare (parataxă), abreviere. 

Familia lexicală a cuvântului "carte" este: * 

Un punct 

cărticică, cartă, cărțoi, cărturar; 
cărticică, cărțulie, cărțoi, cartelă; 
cărturăresc, cărțulie, cărțoi, cărticică; 
cărticea, cărticică, cărțoi, cărțulie. 

Cuvântul polisemantic"bandă" cu sensul de "grup" apare în enunțul: * 

Un punct 

Banda de alergat este nouă. 
Banda de răufăcători a fost prinsă de poliție. 
Banda adezivă a sigilat bine pachetul 
Tata a trecut pe altă bandă în trafic. 
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În exemplele: Fata dansează cu grație. și A reușit grație efortului depus. Cuvântul "grație" 

este, ca parte de vorbire, în ordine: * 

Un punct 

adverb, prepoziție; 
substantiv, prepoziție; 
prepoziție, substantiv; 
prepoziție, adverb. 

Cuvintele: "chiabur", "cifră", "beci", "girafă", au în ordine: * 

Un punct 

7 litere și 5 sunete; 5 litere și 5 sunete; 4 litere și 3 sunete; 6 litere și 6 sunete. 
7 litere și 5 sunete; 6 litere și 6 sunete; 5 litere și 5 sunete; 4 litere și 3 sunete 
5 litere și 5 sunete; 7 litere și 5 sunete; 4 litere și 3 sunete; 6 litere și 6 sunete. 

În cuvintele: "alee", "lăcrămioară" , 'ceai", "caimac", avem, în ordine: * 

Un punct 

diftong, triftong, diftong, hiat; 
triftong, diftong, diftong; hiat; 
hiat, triftong, diftong, diftong; 
diftong, diftong, triftong, hiat. 

Întrebare fără titlu 

Opțiunea 1 

ExtendedForms Id (skip this field) * 
DO NOT EDIT this field or your score will not recorded. 

 

Răspunsul dvs. 

Trimiteți 
Nu trimiteți parole prin formularele Google. 
Acest formular a fost creat în domeniul Grigore Moisil Highschool of Informatics. Raportați 

un abuz 

Formular 
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Putem verifica dacă elevul poate bifa răspunsurile și dacă poate vedea feedback-ul. După 
verificare trebuie să vedem cum pot atașa timer-ul pentru ca elevii să aibă o limită de timp și 
să nu fraudeze testul.  
 Pentru limita de timp trebuie să mergem lângă ochiul care ne-a ajutat să vizualizăm testul, cel 
de lângă setări și să apăsăm iconița cu suplimente și apoi cele trei puncte de langă setări. 
Apăsăm pe suplimente și ni se va deschide o fereastră:  

 
 

În căsuța de search, scriem timify.me și ne va apărea o aplicație pe care trebuie să o instalăm. 
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Ne întoarcem la test și apăsăm pe suplimente, apăsăm pe iconiță și ne apare opțiunea extend 
forms. Aveți grijă să vă conectați cu contul de la școală când instalați aplicația. Vă vor pune 
întrebări de securitate și, de asemenea, puteți introduce clasele de pe Classroom. După ce 
apare extendend form, va apărea opțiunea Configure. Apăsați și puteți opta pentru timpul 
alocat testului și ficărei întrebări. Pentru testul din imagine am alocat câte 2 minute fiecărei 
întrebări și 18 minute întregului test (nouă întrebări), un punct fiind din oficiu. 
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După ce dați Save, aveți opțiunea Preview și puteți trimite testul copiilor, dar înainte trebuie 
să copiați link-ul testului și să-l trimiteți pe clasa lor din Classroom. Pentru aceasta, apăsați 
Forms Settings și apoi pe save. Puteți alege clasa din Classroom unde veți trimite testul sau 
puteți copia link-ul și să îl trimteți pe Classroom. 
 
 

 
 

Avantaje: Fraudă minimă!! Avem imediat răspunsurile și punctajele, atât noi, cât și elevii. 
Dezavantaje: Dacă nu alegeți bine opțiunea pentru itemi, este posibil ca răspunsul să fie 
eronat! 
 
Așa arată testul rezolvat!!!! 
 
Test limba română 
Total puncte: 9/99/999 
  
Vocabular și fonetică 

Sinonimele cuvintelor: "prieten", "veselie", "deștept", "frumos", "a sosi" sunt în ordine: * 

1/1 

amic, inteligent, voioșie, a veni, atrăgător; 
a veni, voioșie, atrăgător, inteligent și amic; 
amic, voioșie, inteligent, atrăgător, a veni 
atrăgător, a veni, voioșie, inteligent și amic. 
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Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

Omonimele "mei" "liliac", "bob", "poartă" și sunt în ordine: * 

1/1 

totale, parțiale, lexico-gramaticale, totale; 
lexico-gramaticale, totale, parțiale, lexico-gramaticale; 
totale, lexico-gramaticale, totale, parțiale; 
parțiale, lexico- gramaticale, totale,lexico-gramaticale. 

Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

Sunt derivate cu prefixe privative cuvintele din seria * 

1/1 

desprinde, defereca, decodifica, desface; 
reveni, răsciti, dezveli, nefiresc; 
neadevăr, răzbuna, inadapta, devenire; 
despacheta, dezveli, răscumpăra, reaprine. 

Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

Cuvintele compuse "bunăvoință", "navă-satelit" și "RomTelecom" sunt formate în ordine 

prin: * 

1/1 

alăturare (parataxă), subordonare, abreviere; 
abreviere, alăturare (parataxă), subordonare; 
subordonare, alăturare (parataxă), abreviere. 

Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

Familia lexicală a cuvântului "carte" este: * 

1/1 

cărticică, cartă, cărțoi, cărturar; 
cărticică, cărțulie, cărțoi, cartelă; 
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cărturăresc, cărțulie, cărțoi, cărticică; 
cărticea, cărticică, cărțoi, cărțulie. 

Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

Cuvântul polisemantic"bandă" cu sensul de "grup" apare în enunțul: * 

1/1 

Banda de alergat este nouă. 
Banda de răufăcători a fost prinsă de poliție. 
Banda adezivă a sigilat bine pachetul 
Tata a trecut pe altă bandă în trafic. 

Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

În exemplele: Fata dansează cu grație. și A reușit grație efortului depus. Cuvântul "grație" 

este, ca parte de vorbire, în ordine: * 

1/1 

adverb, prepoziție; 
substantiv, prepoziție; 
prepoziție, substantiv; 
prepoziție, adverb. 

Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

Cuvintele: "chiabur", "cifră", "beci", "girafă", au în ordine: * 

1/1 

7 litere și 5 sunete; 5 litere și 5 sunete; 4 litere și 3 sunete; 6 litere și 6 sunete. 
7 litere și 5 sunete; 6 litere și 6 sunete; 5 litere și 5 sunete; 4 litere și 3 sunete 
5 litere și 5 sunete; 7 litere și 5 sunete; 4 litere și 3 sunete; 6 litere și 6 sunete. 

Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

În cuvintele: "alee", "lăcrămioară" , 'ceai", "caimac", avem, în ordine: * 

1/1 
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diftong, triftong, diftong, hiat; 
triftong, diftong, diftong; hiat; 
hiat, triftong, diftong, diftong; 
diftong, diftong, triftong, hiat. 

Feedback 

Felicitări! Răspunsul este corect! 

 

Platforma Quizizz 

 

 Tot ce trebuie să facem este să ne logăm cu un cont și să importăm elevilor aplicația  pe 
clasele lor de pe Gsuite, adică pe Classroom. 

 

  Pentru a importa această aplicație elevilor noștri, trebuie să apăsăm pe Classes și ni se va 
deschide opțiunea Update Google Classroom, care ne întreabă ce clase vrem să importăm, 
apoi apăsăm pe Save și toate clasele din Classroom vor avea acees la această platformă.  

Este recomandat să fie utilizată penru evaluarea sumativă, pentru că permite un timp de 
lucru mai mare decât cel al testelor grilă, până la 45 de minute. 
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Pentru crearea uni text, apăsăm pe Create. Se deschide o fereastră în care trebuie să 
completăm numele testului și domeniul, apoi putem formula întrebările. Platforma oferă o 
multitudine de itemi: cu alegere multiplă, cu bifarea răspnsului corect, itemi lacunari pe 
care elevul trebuie să îi completeze în spațiile libere etc. 
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     După terminarea întrebărilor, la care dăm și răspunsul corect, pe care elevii nu-l vor vedea 
decât la finalul testului, optăm pentru timpul alocat și  finalizăm testul.  
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După finalizarea testului și salvarea lui, acesta ne va apărea în My library de unde îl 
deschidem și îl putem trimite elevilor: sub formă de test (Start a live quiz) sau temă (Assign 
homework). 

 

Pentru livrarea testului se poate opta pentru Classic și se generează un cod. Elevii 
primesc acest cod și încep să rezolve testul. 
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Avantaje: Elevii pot rezolva diverse tipuri de teste cu itemi variați. Profesorii și elevii 
găsesc materiale didactice pentru aproape toate materiile. 

Dezavantaje: toți elevii trebuie să aibă un cont Quizizz. 
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Platforma Kahoot / Socrative 

Pe Kahoot ne putem crea un cont cu utilizarea ca profesor. Pentru crearea unui test, vom 
merge sus în dreapta, unde avem comanda Create. Vom opta pentru comanda Quiz și putem 
începe crearea testului. Avem, ca și la Quizizz sau Google Forms, posibilitatea de a formula 
întrebări cu o singură variantă de răspuns sau mai multe, cu termen limită, putem insera 
fotografii sau filmulețe. Aplicația se adresează elevilor din ciclul primar, dar poate fi 
utilizată cu succes și pentru elevii de clasa a V-a. 
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Platforma Socrative se adresează, de asemenea, elevilor din ciclul primar. Chestionarele 
propun itemi cu răspunsuri multiple, cu opțiunea A sau F sau prin formularea unui 
răspuns scurt, caz în care punctajul nu poate fi afișat la finalul testului. 
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	REPERE PENTRU SCENARIUL GALBEN
	Învățarea în sistem hibrid necesită o pregătire prealabilă, cu abordări diferite pentru elevii din clasă și cei din online.
	Țineți seama de limitele tehnologiei de care dispuneți la clasă. Transmiterea „în direct” a orei prin sistemul audio-video al unui laptop sau computer nu este întotdeauna de cea mai bună calitate.
	Învățarea sincronă poate avea loc pe platforme precum Gsuite, Zoom, Teams; Gsuite este acum platforma agreată de minister. În formatul videoconferințelor se pot face scurte prezentări, dezbateri, explicații etc; se recomandă ca materialul ilustrativ ...
	Se poate utiliza metoda „flipped classroom” („clasa inversată”) în care se transmite elevilor tema lecției, precum și materiale și bibliografie orientativă, iar la oră să fie discutate problemele/ideile etc.
	Fișele de lucru și alte materiale trebuie să fie disponibile în format optim atât elevilor din clasă, cât și celor care sunt online. Folosiți google forms, kahoot.com sau alte aplicații.
	În anumite momente ale lecției elevii din online pot primi sarcini de lucru pe care să le rezolve individual, în timp ce în clasă se desfășoară o activitate care necesită colaborare.
	Postați material în Classroom, astfel încât să poată fi accesat și în afara orei. Pot exista probleme tehnice atât la elevi, cât și la profesori, iar materialele sunt utile inclusiv pentru cei care au fost în clasă și doresc să parcurgă din nou anumi...
	Temele scrise ale elevilor vor fi postate de ei pe classroom, apoi le corectați, oferind individual feedback-ul necesar. Evaluarea formativă și sumativă se poate realiza folosind modalitățile specifice platformelor utilizate.

