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Studiul pe care-l voi prezenta se vrea o demonstraţie a impactului pe
care îl are interpretarea rezultatelor evaluării asupra randamentului maxim al procesului
instructiv – educativ. Este ştiut faptul că evaluarea este o verigă importantă a procesului de
învăţământ, alături de predare–învăţare. Ea ne furnizează informaţiile necesare reglării şi
ameliorării activităţii didactice, prin luarea unor măsuri de ameliorare corespunzătoare, crescând
astfel gradul de eficienţă al predării şi învăţării. Aşadar prin evaluare se urmăreşte cunoaşterea
efectelor activităţii desfăşurate, în vederea perfecţionării procesului în etapele
următoare.“Cunoaşterea cât mai exactă a rezultatelor şcolare constituie premiza oricăror măsuri
destinate să îmbunătăţească desfăşurarea activităţii în sine. De aceea orice strategie care îşi
propune o ameliorare a unui sistem şcolar are ca punct de plecare şi se întemeiază pe
aprecierea rezultatelor obţinute şi vizează cercetarea randamentului acestuia, pe baza unor
evaluări continue. Evaluarea nu trebuie să se rezume numai la notarea şi ierarhizarea elevilor.
Este necesară extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la
evaluarea procesului şi a strategiei care au condus la rezultatele obţinute. Eficienţa ei este zero,
dacă nu se face o interpretare a rezultatelor şi nu este urmată de acţiuni cu caracter ameliorativ.
Succesele elevilor ca şi lacunele depistate în pregătirea lor permit profesorului să-şi
autoaprecieze activitatea şi să-şi ia unele măsuri de ameliorare a activităţii sale, în vederea
perfecţionării procesului în etapele următoare. Aici trebuie să avem în vedere cele două funcţii
principale ale evaluării: de diagnosticare şi de prognosticare.Voi exemplifica afirmaţiile de mai
sus, printr-o probă de evaluare iniţială la matematică, clasa a II-a, care cuprinde:
* obiective operaţionale;
* itemi evaluativi;
* descriptori de performanţă;
* criterii de acordare a calificativului final;
* interpretarea rezultatelor;
Voi prezenta doar interpretarea rezultatelor şi măsurile de ameliorare.

Interpretarea rezultatelor

În urma analizei rezultatelor la această probă, am constatat că rezultate foarte bune sau obţinut în realizarea obiectivelor O.2 si O.6. Aceste obiective au fost realizate de 16 elevi, din
18, în procent de 89% . Mi-am dat seama că majoritatea elevilor ştiu să formeze mulţimi care
cuprind obiecte de acelaşi fel, să le scrie corespondentul numeric şi fac corespondenţa corectă
între figuri geometrice şi cuvintele date.Rezultate bune s-au obţinut în realizarea obiectivelor
O.1, O.3 si O.7. Aceste obiective au fost realizate de 15 elevi, în procent de 83%. Acest procent
mă îndreptăţeşte să spun că 83% din elevi ştiu:




să se orienteze în spaţiu;
să se orienteze în timp;
să rezolve adunări şi scăderi. (fragment)
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