
Evaluarea online: metode/ 
tehnici/ instrumente de 

evaluare

Clubul PAIDEIA

Clubul de dezbateri PAIDEIA altfel pentru
cadrele didactice – noi provocări în mediul 

de învățare online



Semințe de cuget

Tempora mutantur et 

nos mutamur in illis. 

(Timpurile se 

schimbă, și noi în 

ele.)

Scrieți 3 întrebări pe care le aveți cu referire la evaluarea online.



Am înțeles…
Am descoperit…
Mă voi strădui…
Nu mi-a fost clar… 

Jurnal reflexiv 



• Procesul educațional presupune triada 
predare-învățare-evaluare;

• Motivația din partea elevilor pare să fie 
mai scăzută (dacă lipsește evaluarea);

• Procesul educațional trebuie să fie la fel 
de eficient ca și în învățământul tradițional;

• Cadrul didactic simte necesitatea de a ști 
care este gradul de realizare a 
capacităților;

• Pentru că ne dorim în acest fel de învățare 
(la distanță) aceeași încredere ca și în 
învățarea obișnuită, atât din partea 
familiilor, cât și din partea autorităților;

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://jurnalspiritual.eu/avantajele-si-dezavantajele-instruirii-la-distanta/&psig=AOvVaw34mq29Jwy-DZuyDUSL68RC&ust=1590395425246000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIim5OeKzOkCFQAAAAAdAAAAABAI


Experții

Avantaje Dezavantaje



Matematica

Clasa a II-a

Capacitatea evaluată: P3. Calcul oral în baza înțelegerii 

terminologiei matematice

Pentru a avea succes:
1. Citesc/ascult cu atenție cerința.

2. Determin operația pe care trebuie s-o efectuez.

3. Calculez în minte.

4. Scriu răspunsul.



1. Calculează şi completează cu 
rezultatele potrivite.

produsul numerelor 5 şi 8 este ____;

numărul de 7 ori mai mare decât 4 este ____;

dublul lui 9 este ____;

triplul lui 6 este ____;

câtul numerelor 30 și 6 este ____;

jumătatea numărului 14 este ____;



2. Priveşte atent la preţul jucăriilor.

4 lei 5 lei 8 lei

Scrie numerele lipsă:

• 3 albinuţe costă ______ lei;

• 5  maşinuţe costă _____ lei;

• pentru 4 şoricei se va plăti _____ lei;
• pentru 2 albinuțe și o mașină se va achita ___



Autoevaluare

1. Rezultatele corecte: 40, 28, 18, 5, 7

2. Numerele lipsă: 15 , 40, 16, 18.

Am realizat fără greșeli

Am comis greșeli, dar am 

înțeles unde am greșit



Experții

Avantaje Dezavantaje



Matematica

Clasa a II-a

Evaluare formativă în etape

Unitatea de competență 4.4. Efectuarea transformărilor simple

ale unităților standard de măsură: pentru lungime; pentru timp;

monetare.

Instrument de evaluare: ...



1. Alina are:

Ștefan are:

a) Ce sumă are Alina?

b) Ce sumă are Ștefan?

c) Cine are mai mult?

d) Cu cât?



l sau kg ? 

3 ... de mere  

5 ... de ulei  

2 ... de lapte  

1 ... de sare  



Exercițiu: Rețetă de băutură răcoritoare 

Se amestecă o jumătate de litru de suc de

portocale, o jumătate de litru de suc de

mere și 1 l de apă minerală.

Ce cantitate de băutură se obține ?



Știm că plantele ca să crească, au nevoie de

lumină, căldură, sol fertil și desigur, APĂ .

Bunicul are un rezervor cu 90 l de

apă pentru a uda grădina.

Astăzi a scos 4 găleți de apă, fiecare

găleată având capacitatea de 15 l.

Ce cantitate de apă a scos din

rezervor bunicul?

Ce cantitate de apă a rămas în 

rezervor?



Experții

Avantaje Dezavantaje



Științe

Clasa a II-a

Evaluare formativă în etape

Modulul 4. Primăvara

Evaluare reciprocă



1. Scrie A, dacă consideri propoziția adevărată, 
și F, dacă consideri propoziția falsă.
 Într-o săptămână sunt 8 zile.

Calendarul este un instrument de măsurat timpul. 

Principalul instrument de măsurare a timpului este 

clepsidra. 

O zi are 24 ore. 

Pădurea este o suprafață întinsă pe care cresc diferite 

specii de arbori.

Există păduri de foioase și conifere, dar și mixte.

Pădurile sunt numite „plămânii planetei”, pentru că ele 

purifică aerul.

 În păduri sunt doar mamifere și păsări.



2 a) Recunoaște fenomenul din imagine. Scrie denumirea lui.

ploaie, grindină, curcubeu, rouă, vânt, ceață, brumă, 

lapoviță, îngheț, polei, ninsoare, topirea zăpezii, fulger, tunet



Captivant Dificil

Balanța



Limba și literatura română

Clasa a III-a

Capacitatea evaluată: P9. Prezentarea unui monolog succint la 

tema propusă

Pentru a avea succes:
1. Utilizez cuvintele corespunzătoare temei propuse.

2. Construiesc corect gramatical propoziţii simple.

3. Folosesc suportul de cuvinte, întrebări.



Alege una din 
situațiile 

propuse mai jos 

pentru a realiza 

un reportaj de 3 
minute.



Limba și literatura română

Clasa a III-a

Evaluare ... orală

Crearea orală a textelor Dialogul oral Tota

l

Califi

cativC1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 C2 C3

1 7 2 2 2 2 2 3 2

1.

2.

3.

4.



Fii atent și:

1. Respectă tema propusă!

2. Respectă planul propus!

3. Expune coerent și clar fiecare gând!

4. Respectă părțile textului!

5. Utilizează cuvintele și expresiile potrivite/frumoase!

6. Povestește argumentat!

Plan:

 Ce meserie este reprezentată?

 Cum sunt oamenii care practică această meserie? 

 Unde îi poți întâlni?

 Ce unelte, ustensile, materiale se folosesc?

 Ce foloase aduce oamenilor, societății?

 De ce îți place această meserie?

 Ai vrea să o practici când vei crește mare?



CARDURI



Crearea orală a textelor Dialogul oral Tota

l

Cali

ficat

iv
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 C2 C3

1 7 2 2 2 2 2 3 2

1.

2.

3.

4.

5.

1. Respectă tema propusă.
2. Respectă planul propus.
3. Expune coerent și clar fiecare gând.

4. Respectă părțile textului.

5. Utilizează cuvintele și expresiile

potrivite/frumoase.
6. Povestește argumentat.

1. Respectă tema/cerinţa 
propusă.

2. Utilizează formulele de 
inițiere, de menținere și de 

încheiere a unui dialog.
3. Expune coerent și clar 

fiecare gând. 

Evaluare sumativă orală nr.2. Diagramă



Experții

Avantaje Dezavantaje



Limba și literatura română

Clasa a II-a

Evaluare sumativă orală

N
r

Numele, 

prenumel

e
elevului

Lectura cu 

voce  a 
textului

Formularea întrebărilor 

în baza textului necun.
Răspunsul oral la 

întrebările propuse

Expri

marea 

stării 

emoti

ve 

postle

ctoral
ă

Punct

aj

acum

ulat

califi

cativ
ul

Corectit

udinea

expresi

vitatea

Respect

area te

mei/

cerinţei 

propuse

Ordonar

ea

cuvintel

e în

propoziț

ie

logica

Respect

area te

mei/ 

cerinţei 

Ordonar

ea

cuvintele

în

propoziți

e

logica

3 2 2 2 2 2 2 1 2 20

1.

2.



CARD 1

ÎNVĂŢĂTORII

Domnule învăţător,

Doamnă-nvăţătoare,

Eu încă sunt mic-micşor,

Firav ca o floare...

Cum rostiţi orice cuvânt

Simplu, părinteşte,

Simt că şcoala-i locul sfânt

Unde-nveţi a creşte.

Simt: cum intră lin o stea.

Tainic, prin fereastră.

Aşa intră-n viaţa mea

Viaţa dumneavoastră.

Peste ani, ce mult aş vrea,

Dragi părinţi de carte,

Să vă-napoiez din ea

Cel puţin o parte...

Vă voi fi mereu dator

C-o iubire mare,

Domnule învăţător,

Doamnă-nvăţătoare!

CARD 2

PĂRINŢILOR

Să nu te superi, tată,

Că mai ades mă-nchin

La ochii blânzi ai mamei,

La pasul ei cel lin.

Să nu te superi, tată,

Că mai ades mă plec

La sfântul mamei suflet,

La anii ei ce trec.

Să nu te superi, tată,

Că mai întâi şi-ntâi

O văd în vis pe mama,

Veghind la căpătâi.

Să nu te superi, tată,

Că veşnic ochii mei

Întreabă-ntâi de mama,

De sănătatea ei.

Să nu te superi, tată,

Pe sufletul din noi –

El purure vă cheamă

C-un nume pe-amândoi.

CARD 3

GHIOZDANUL LENEŞULUI

Am o radieră –

Ştiţi ce pozne-mi face?

Şterge singurică

Nota ce nu-i place.

Am şi-un pix-minune:

Prin caiete trece –

Notele mai rele

Le preface-n “zece”.

Am şi cariocă –

Am băgat de seamă:

Ele desenează

Foarte bine-n palmă.

Rigla îmi măsoară

Pasul – din greşeală

Să nu-l fac mai mare

Şi să trec de şcoală.

Toate bune, însă

În ghiozdanul meu

Am şi cărţi, iar ele-mi

Fac ghiozdanul greu!

Mă gândesc la cartea

Cea cu ecuaţii:

De-am avea la şcoală

Numai recreaţii!

„Muzica” e-o carte

Bună, dar aşa,

Obosit, îţi vine

Oare a cânta?

„Limba...” – ia nevoie.

Numai timp pierdut!

Că... şi fără „Limbă”...

Ştiţi că sunt limbut.

„Cartea de citire”...

Cum să o vrăjesc

Ca să-nvăţ cititul

Fără să citesc?

Adevăr să fie

Ce mi-a spus un nene –

Că e bun ghiozdanul.

Dar e plin... cu lene?!

CARD 1 CARD 2 CARD 3



CARD 1

ÎNVĂŢĂTORII

Domnule învăţător,

Doamnă-nvăţătoare,

Eu încă sunt mic-micşor,

Firav ca o floare...

Cum rostiţi orice cuvânt

Simplu, părinteşte,

Simt că şcoala-i locul sfânt

Unde-nveţi a creşte.

Simt: cum intră lin o stea.

Tainic, prin fereastră.

Aşa intră-n viaţa mea

Viaţa dumneavoastră.

Peste ani, ce mult aş vrea,

Dragi părinţi de carte,

Să vă-napoiez din ea

Cel puţin o parte...

Vă voi fi mereu dator

C-o iubire mare,

Domnule învăţător,

Doamnă-nvăţătoare!

CARD 2

PĂRINŢILOR

Să nu te superi, tată,

Că mai ades mă-nchin

La ochii blânzi ai mamei,

La pasul ei cel lin.

Să nu te superi, tată,

Că mai ades mă plec

La sfântul mamei suflet,

La anii ei ce trec.

Să nu te superi, tată,

Că mai întâi şi-ntâi

O văd în vis pe mama,

Veghind la căpătâi.

Să nu te superi, tată,

Că veşnic ochii mei

Întreabă-ntâi de mama,

De sănătatea ei.

Să nu te superi, tată,

Pe sufletul din noi –

El purure vă cheamă

C-un nume pe-amândoi.

CARD 3

GHIOZDANUL LENEŞULUI

Am o radieră –

Ştiţi ce pozne-mi face?

Şterge singurică

Nota ce nu-i place.

Am şi-un pix-minune:

Prin caiete trece –

Notele mai rele

Le preface-n “zece”.

Am şi cariocă –

Am băgat de seamă:

Ele desenează

Foarte bine-n palmă.

Rigla îmi măsoară

Pasul – din greşeală

Să nu-l fac mai mare

Şi să trec de şcoală.

Toate bune, însă

În ghiozdanul meu

Am şi cărţi, iar ele-mi

Fac ghiozdanul greu!

Mă gândesc la cartea

Cea cu ecuaţii:

De-am avea la şcoală

Numai recreaţii!

„Muzica” e-o carte

Bună, dar aşa,

Obosit, îţi vine

Oare a cânta?

„Limba...” – ia nevoie.

Numai timp pierdut!

Că... şi fără „Limbă”...

Ştiţi că sunt limbut.

„Cartea de citire”...

Cum să o vrăjesc

Ca să-nvăţ cititul

Fără să citesc?

Adevăr să fie

Ce mi-a spus un nene –

Că e bun ghiozdanul.

Dar e plin... cu lene?!



Evaluare sumativă orală

N
r

Numele, 

prenumel

e
elevului

Lectura cu 

voce  a 
textului

Formularea întrebărilor 

în baza textului necun.
Răspunsul oral la 

întrebările propuse

Expri

marea 

stării 

emoti

ve 

postle

ctoral
ă

Punct

aj

acum

ulat

califi

cativ
ul

Corectit

udinea

expresi

vitatea

Respect

area te

mei/

cerinţei 

propuse

Ordonar

ea

cuvintel

e în

propoziț

ie

logica

Respect

area te

mei/ 

cerinţei 

Ordonar

ea

cuvintele

în

propoziți

e

logica

3 2 2 2 2 2 2 1 2 20

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Tutorialul dnei Balanici: 
https://www.youtube.com/watch?v=htveYlOub9U

https://docs.go

ogle.com/forms

/d/1vKYVqz6kfx

upVJk7t2oXNm

VchQEf2aZ9TMt

JZUOGSYc/edit

https://www.youtube.com/watch?v=htveYlOub9U


Captivant Dificil

Balanța



Alte instrumente web pentru o 
evaluare interactivă

•SOCRATIVE www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2303739036608892
/
•PLICKERS www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2485899825059478/
•PROPROFS www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2212158779100252/
•TRIVENTY www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2595164357466357/
•QUIZZIZ www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2296667930649336/
•TRIVENTY www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2319537488362380/
•QUIZALIZE www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2315480422101420/
•FORMATIVE www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2512770189039108
/
•LIVEWORKSHEETS www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2498818217
100972/
•WISER:ME https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/25030808533
41375/
•KNOWT.IO www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2485243238458470/
•ASQ.RO www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2480771775572283/

https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2303739036608892/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2485899825059478/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2212158779100252/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2595164357466357/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2296667930649336/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2319537488362380/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2315480422101420/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2512770189039108/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2498818217100972/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2503080853341375/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2485243238458470/
https://www.facebook.com/groups/platformeonline/permalink/2480771775572283/






Captivant Dificil

Balanța



Evaluare online

A:

A: 

A:

F:



Am înțeles…
Am descoperit…
Mă voi strădui…
Nu mi-a fost clar… 

Jurnal reflexiv 



pentru că 

suntem o 

echipă!

Vă 

mulțumesc

http://getmygraphics.com/
http://getmygraphics.com/
http://getmygraphics.com/stock-image-people?utm_campaign=office_samples&utm_medium=embeded_link&utm_source=partner_site&utm_content=logo_link

