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Introducere
Atenţia acordată evaluării calităţii în învăţămîntul universitar a crescut mult în
ultimele decenii. Autorii marchează ajunsurile care s-au produs în evaluarea principalilor poli
ai domeniului didactic: predarea, învăţarea sub diferitele ei forme, performanţele,
competenţele. Se constată importanţa majoră a factorului social în evaluare, complexitatea
crescîndă a fenomenului evaluării. Una din direcţiile principale este determinarea calităţii
rezultatelor învăţării şi mijloacelor de evaluare a ei. Imboldul acestei mişcări ţine de
dificultăţile din practica examinării, influenţată de o doză considerabilă de subiectivitate care
se referă atît la conţinut cît şi la interpretare. Cercetările s-au orientat spre constatarea
lacunelor sistemului tradiţional de control al studiilor, la depistarea cauzelor acestor
insuficienţe şi deducerea concluziilor adecvate pentru anihilarea lor.
În ultima vreme, însă, cercetările se concentrează în mod special asupra calităţii
predării – practică din ce în ce mai curentă în învăţămîntul universitar din diverse ţări. După
o perioadă de ieşire din uz, în special între anii 1960-1980, cînd performanţele de predare nu
aveau mare impact asupra prestigiului unui profesor, predarea revine în prim-planul evaluării
calităţii profesionale. Acest fenomen rezultă din mai multe motive:
• ponderea predării în procesul de învăţămînt căreia îi revine cel puţin 50% din
totalul activităţii unui cadru didactic;
• creşterea vertiginoasă a numărului de studenţi care implică un efort de predare
mult mai susţinut;
• solicitările administratorilor care, în perioade de restricţii bugetare, trebuie să
gestioneze consecinţele acestor restricţii;
• presiunile studenţilor care în postura lor de “clienţi” au dreptul să solicite un
învăţămînt calitativ;
În optica studiilor menţionate, cercetările ce vizează învăţămîntul universitar din
Republica Moldova rămîn extrem de modeste, în special, în domeniul evaluării calităţii
predării, deşi, motivele amintite mai sus sunt inerente şi sistemului de învăţămînt universitar
din Moldova. În plus, în condiţiile compatibilizării cu învăţămîntul european şi mondial,
multiplicării partenerilor instituţionali, reformării structurale şi de conţinut, introducerii

sistemului de credite transferabile, masificării universităţilor (numai la Universitatea de Stat
din Moldova îşi fac studiile circa 18000 de studenţi) este important să nu se scape din vedere
rolul predării şi calitatea ei. Or, realizarea unor studii concrete privind analiza stării actuale a
predării, elaborarea unor noi mijloace de evaluare, implementarea lor în învăţîmîntul
universitar din Republica Moldova rămîn o necesitate acută. Aceste studii ar răspunde la un
şir de întrebări pe care orice instituţie de învăţămînt, orice profesor şi le adresează cu
regularitate. Care sunt dimensiunile evaluarii predării? În funcţie de care obiective trebuie să
se facă evaluarea şi cu ajutorul căror instrumente? Cum să se construiească aceste
instrumente? Care sunt etapele evaluării şi cum să o desfăşurăm?
În contextul celor relatate, prezenta cercetare vizează trei aspecte de bază ale evaluării
calităţii predării: identificarea componentelor evaluării, elaborarea tehnicilor de evaluare şi
implementarea procesului de evaluare, aducînd astfel elemente de răspuns la întrebările
esenţiale care relevă din axa ştiinţifico-metodologico-tehnică a evaluării, fără a pretinde la o
expunere exhaustivă, dată fiind amploarea şi complexitatea problemei abordate.
Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de moduri de
abordare şi de înţelegere a acţiunii evaluative (Bonniol, Vial, 1997). Ele se nuanţează sub
raportul înţelegerii naturii acestui proces, a ceea ce reprezintă obiectul acţiunilor de evaluare,
funcţiilor pe care le îndeplinesc, modului de realizare (Radu, 2000; Meyer, 2000; Vogler,
2000). Fără a ne aprofunda în analiza conceptuală a fenomenului “evaluare” , menţionăm
doar că, în opinia noastră, “a evalua” duce la ideea de valoare (preţ) şi de estimare (măsurare)
a activităţii studentului, profesorului, departamentului, a instituţiei de învăţămînt în general
(Platon, 1997).
Cu referinţă la predare, “evaluarea” presupune un proces care permite să se aprecieze
cît de eficientă este activitatea profesorului consacrată realizării programului de studii.
Evaluarea urmăreşte, aşadar, determinarea şi aprecierea măsurii în care rezultatele procesului
de învăţare corespund obiectivelor propuse, metodelor de predare şi conţinutului programei.
Componentă imanentă a procesului de predare, evaluarea contribuie la îmbunătăţirea calităţii
predării prin: monitorizarea inovaţiilor în domeniul predării, înbunătăţirea cursurilor,
identificarea părţilor bune şi slabe ale predării, implicarea mai activă a studenţilor în procesul
de predare–învăţare, aflarea dificultăţilor întîmpinate de studenţi, verificarea aşteptărilor
studenţilor în ceea ce priveşte predarea, sprijinirea cadrelor pentru promovarea în funcţie sau
ocuparea unor posturi, satisfacţie profesională, aducînd, astfel, benificii instituţiei în
întregime.
Lucrarea este destunată, în primul rînd, specialiştilor în pedagogie şi psihologie
universitară, managerilor universitari, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, însă poate fi
utilizată şi de specialişti în alte domenii ale învăţămîntului universitar. Ţinînd cont de
importanţa cunoaşterii problemelor calităţii evaluării, sperăm să fie utilă şi unui cerc larg de
cadre din diferite domenii ale învăţămîntului preuniversitar.

Capitolul I Componentele evaluării
1. Scopurile evaluării
Evaluarea nu este scop în sine. Privită din afara instituţiei, evaluarea academică este
o certificare a calităţii. Procedurile periodice de evaluare a activităţilor de predare pe care le
prestează corpul academic sunt principala garanţie pe care o universitate o poate oferi pentru
calitatea sau prestigiul ei. Formularea scopurilor este esenţială în construirea şi implementarea
unui sistem de evaluare. Scopul urmărit orienteză fixarea aspectelor evaluate, condiţionează
alegerea surselor, a metodelor de analiză şi colectare a datelor, profunzimea analizei, precum
şi modul de desiminare a rezultatelor obţinute.

Majoritatea autorilor (Doyle, 1983; Murray, 1980; Nadeau, 1977; Glasman şi Gmelch,
1976; Dressel, 1976) menţionează că evaluarea predării în învăţămîntul universitar urmăreşte
patru scopuri:
• furnizează un diagnostic şi ajută la ameliorarea predării (evaluarea formativă);
• furnizează informaţii pentru decizii administrative privind personalul, alocările de
resurse, etc. (evaluarea administrativă);
• furnizează informaţii studenţilor pentru a-i ajuta în alegerea cursurilor şi
planificarea programului de studii (evaluarea informativă);
• furnizează date pentru cercetarea învăţămîntului (evaluarea pentru cercetare).
Doyle (1983) precizează fiecare dintre aceste patru scopuri.
1. Evaluarea realizată în scopuri de diagnostic şi ameliorare a predării poate contribui
la ameliorarea nu numai a persoanei în calitate de profesor, dar şi a profesorului în calitate de
persoană. În acest caz evaluarea tinde să favorizeze atît creşterea profesională cît şi
dezvoltarea personală şi de aceea se numeşte evaluare formativă.
2. Evaluarea realizată în scopuri administrative se referă în general la ansamblul
activităţilor cadrelor didactice şi are ca scop culegerea informaţiilor pentru a lua o decizie
privind promovarea profesorului sau reînnoirea contractului cu el. Ea este utilă şi în cazul
selecţiei candidaţilor pentru suplinirea posturilor vacante sau în cazul supresiunii posturilor în
perioadele restricţiilor bugetare.
3. Evaluarea realizată în scopul alegerii cursurilor şi a programelor de studii vine să
ghideze studenţii în alegerea cursurilor şi programelor după necesităţile şi abilităţile lor.
Indicaţiile obţinute drept urmare a acestei evaluări pot, de asemenea, determina modificările
care trebuie aduse cursurilor şi programelor pentru a le ajusta la necesităţile şi abilităţile
studenţilor.
4. Evaluarea realizată în scopuri de cercetare serveşte profesorilor, administratorilor şi
cercetătorilor care se interesează de problema dată în plan conceptual. Din această
perspectivă, se va căuta să se obţină informaţii asupra calităţii evaluării învăţământului,
asupra factorilor care ar putea influenţa această evaluare, asupra procesului de evaluare în
general.
Dat fiind faptul că evaluarea informativă şi cea realizată în scopuri de cercetare sunt
mai rar urmărite în universităţi, ne vom concentra în cele ce urmează la evaluările efectuate în
scopuri formative şi administrative.
În prezent, una din problemele majore discutate în cercetările din domeniu se referă
la relaţia dintre evaluarea formativă şi cea administrativă, în special la complementaritatea şi
distincţiile dintre ele.
Centra (1979) face o distincţie netă între evaluarea formativă şi cea administrativă,
considerînd că ele se exclud reciproc şi trebuie realizate numai paralel. Conform autorului,
evaluarea formativă este utilizată pentru a ameliora învăţămîntul: informaţiile, indiferent de
sursele din care survin (studenţi, colegi, experţi), sunt restituite profesorului în scopul de a
provoca o schimbare pozitivă. După Centra, diversele funcţii ale profesorului (predare,
cercetare etc.) trebuie să fie evaluate continuu pentru a da individului şansa de a ameliora
punctele slabe şi de a construi, de a crea, pornind de la punctele forte. Evaluarea formativă se
aplică la toate funcţiile profesorului universitar. Acestea sunt inter-corelate şi trebuie să fie
evaluate mai întîi în scopul de a ajuta profesorul să-şi îmbunătăţească una sau alta dintre
aceste funcţii.
Pornind de la ipoteza că doar evaluarea formativă generează o ameliorare a calităţii
învăţămîntului, Centra consideră că o îmbunătăţire semnificativă este posibilă doar dacă
evaluarea îndeplineşte patru condiţii: a) furnizează profesorului cunoştinţe noi cu privire la
instruire; b) este concepută de către profesor ca pertinentă; c) permite să se înţeleagă ce
schimbări trebuie efectuate; d) motivează profesorul să schimbe modul de prestare a

“serviciilor”. În acest caz evaluarea formativă se înscrie într-un context mai larg, numit de
Centra modelul C+V+S+M care rezumă cele patru componente: cunoştinţele (C), valoarea
informaţiei (V), voinţa de a schimba (S), motivaţia personală (M). Aplicarea unui asemenea
model va permite de a transforma procesul de evaluare într-un veritabil demers formativ şi de
a evita glisarea spre o gestiune pur administrativă.
Evaluarea administrativă este corelată cu un demers reglementar: ea este utilizată
pentru procese de decizie privind numirea în post sau retribuirea muncii unui profesor.
Bineînţeles, evaluarea trebuie să servească şi administratorii în luarea unor decizii privind
cariera profesorului, însă autorul preîntîmpină că abuzul utilizării administrative poate nimici
în embrion orice tentativă de a reforma învăţămîntul.
Din partea lor, Knapper şi al. (1977), consideră că universităţile pun prea mare accent
pe evaluarea administrativă în defavoarea celei formative. Ei recomandă ca datele evaluării să
fie văzute ca surse de informare care furnizează un diagnostic. Pentru autori, numai modelul
formativ este adecvat, constatînd că majoritatea profesorilor sunt deja angajaţi într-un proces
de evaluare formativă a predării, însă acest demers nu este destul de sistematic. În plus, autorii
evidenţiază diverse lacune în evaluarea administrativă. De exemplu, predarea este văzută doar
sub lupa intervenţiei în sala de clasă; o singură sursă de evaluare (studenţii) este utilizată; un
singur mijloc de evaluare este aplicat (chestionarul), invalidînd, astfel, evaluarea în general.
Criticile vizează de asemenea calitatea sau, mai bine zis, lipsa calităţii instrumentelor
de măsură care ar putea de asemenea să invalideze evaluarea predării. Autorii vorbesc şi
despre condiţiile în care chestionarele sunt administrate şi ulterior utilizate: lipsa standardelor,
intervenţia persoanelor fără formare specială la interpretarea rezultatelor şi la luarea
deciziilor. Unii specialişti se expun în favoarea abandonului evaluării administrative,
subliniind că ea este un pericol, cauzează anxietatea şi, deseori, este o sursă de diviziune în
sînul membrilor departamentului sau a catedrei (Geis, 1977).
Referindu-se la complementaritate, Murray (1984) menţionează că pentru a fi întradevăr eficace un sistem de evaluare ar trebui să aibă concomitent un scop formativ şi unul
administrativ. Autorul subliniază că, la prima vedere, aceste două tipuri de evaluare sunt
incompatibile, însă în realitate ele urmăresc acelaşi obiectiv: ameliorarea predării. După autor,
evaluarea administrativă tinde să amelioreze predarea prin selecţia personalului didactic, în
timp ce evaluarea formativă tinde să amelioreze predarea prin diagnostic, retroacţiune
(feedback) şi dezvoltare.
După Bernard (1992), evaluarea administrativă este, după natura sa, o evaluare
“generală” cu un efect diagnostic foarte limitat, pe cînd evaluarea formativă este “specifică” şi
posedă o valoare diagnostică sigură. Totodată, autorul subliniază că ambele forme de evaluare
trebuie să coexiste în complementaritate. Evaluarea formativă devine astfel un prealabil al
evaluării administrative, în particular pentru profesorii noi care, pe această cale, vor primi
informaţia necesară pentru ameliorarea activităţii lor.
În ceea ce priveşte distincţiile Bernard (1992) menţionează că evaluarea formativă şi
cea administrativă se pot distinge prin anumite aspecte sau anumite feluri de a proceda vizavi
de următoarele momente: obiectul evaluării (a); sursele de informare (b); momentul evaluării
(c); mijloacele evaluării (d); metodele de evaluare (e); rezultatele evaluării (f); frecvenţa
evaluării (g). Autorul propune următoarea schematizare a caracteristicilor menţionate (Tabelul
1).

Caracteristici
Obiectul
Surse

Tabelul 1. Evaluarea formativă şi evaluarea administrativă
Evaluarea formativă
Evaluarea administrativă
anumite aspecte ale activităţii ansamblul activităţilor care compun
profesorului
şarja profesorului
unice sau multiple
multiple

Moment
Mijloace
Metode
Acces la rezultate
Frecvenţă

prealabil evaluării administrative
specifice, subiective
suple
profesorul sau persoana
desemnată de profesor
după necesităţile profesorului

la finele activităţii de instruire
globale, obiective, sistematice
standardizate
profesorul, administraţia
la solicitarea administraţiei

a). Obiectul evaluării. În scopuri formative evaluarea se va referi la anumite aspecte
ale predării. De exemplu, un profesor va proceda la evaluarea curentă a cursului său (peste 4
-5 săptămâni după începutul semestrului) pentru a obţine o imagine a derulării cursului de la
începutul semestrului. El ar putea întreba studenţii dacă expunerea este clară, dacă mijloacele
tehnice utilizate şi lecturile propuse le ajută să înţeleagă materia, dacă suportul didactic
distribuit este util etc. El ar mai putea propune planul cursului său unui coleg pentru a afla
dacă acesta este clar şi complet. Profesorul ar putea invita un consilier în probleme de
pedagogie şi psihologie universitară pentru analiza cursului sau a manierei de prezentare a
cursului. Aceste informaţii parţiale, obţinute din iniţiativa profesorului, nu pot servi drept date
pentru evaluarea administrativă.
În cadrul evaluării administrative, însă, se recurge la date provenite din ansamblul
activităţilor care compun şarja profesorului. De exemplu toate cursurile, inclusiv materialul
instructiv vor fi supuse evaluării prin intermediul diferitor surse de informare.
b). Sursele de informare. În cadrul evaluării formative profesorul poate consulta orice
persoană susceptibilă de a-i furniza o judecată valabilă pentru a îmbunătăţi activitatea sa:
studenţi, colegi, specialişti în învăţămîntul superior etc. Aceste persoane vor putea să-i ofere
informaţie diferită în funcţie de solicitarea făcută.
În scopuri administrative, sursele de informare trebuie să fie multiple. Nu este destul
să apelăm doar la studenţii care au beneficiat numai de o parte a procesului de învăţămînt,
adică prestarea cursurilor. Alte dimensiuni trebuie să fie evaluate de surse de informare
complementare. De exemplu, s-ar putea apela la specialişti similari pentru a evalua calitatea
materialului predat, gradul de atingere a obiectivelor, pertinenţa conţinutului etc. Totodată, nu
se recomandă de a evalua activitatea profesorului pornind de la observarea unei singure
prelegeri, aceste date nefiind nici obiective nici reprezentative pentru activitatea generală a
profesorului.
c). Momentul evaluării. Evaluarea formativă este prealabilă evaluării administrative.
Ea va servi pentru depistarea modificărilor necesare de efectuat înainte ca o anumită decizie
vizavi de cariera profesorului să fie luată.
d). Mijloacele de evaluare. Mijloacele de evaluare utilizate în scopuri formative sunt
în temei mijloace nestandardizate. Ele pot fi scrise sau orale, cele scrise conţinînd enunţuri de
tip deschis sau închis. Enunţurile sunt specifice unei situaţii instructive şi ţin de anumite
aspecte ale predării.
Pentru evaluarea administrativă se vor utiliza chestionare standard, conţinînd întrebări
referitoare la curs în ansamblu. Enunţurile trebuie să fie comune pentru toţi profesorii care se
află în aceeaşi situaţie instructivă.
e). Metode de selecţie a informaţiei. Pentru evaluarea formativă această metodă poate
fi foarte suplă. Pentru evaluarea administrativă se recomandă o metodă standard binevenită
pentru toţi profesorii evaluaţi.
f). Accesul la rezultate. Rezultatele evaluării formative sunt destinate, în principal,
profesorului evaluat, sau oricărei persoane desemnate de acesta. Datele care provin din
evaluarea formativă, fiind parţiale, nu trebuie să apară în dosarul profesorului.
Rezultatele evaluării administrative vor fi accesibile profesorului evaluat şi oricărei
altei persoane autorizate: şef catedră, decan, rector, comisie de concurs etc. Datele vor fi

globale şi vor reprezenta ansamblul activităţii profesorului. Ele vor fi obţinute prin
instrumente standardizate şi validate şi vor proveni din surse de informaţie fidele şi valide.
g) Frecvenţa evaluării. Evaluarea formativă se poate face de atîtea ori de cîte ori se
simte necesitatea de a fi făcută. Din contra, evaluarea administrativă este valabilă doar la
finele unei activităţi instructive (curs, ciclu de seminare etc.) şi în situaţie de concurs sau
reînnoire a contractului. cînd se evaluează activitatea generală a profesorului
Bernard (1992) menţionează că ambele forme ale evaluării au caracteristici distincte.
Evaluarea formativă referindu-se doar la unele aspecte ale predării, adică fiind parţială, nu
poate să servească scopurilor administrative. Însă, în cazul în care evaluarea formativă face
apel la instrumente standardizate, la aprecierea tuturor dimensiunilor instruirii etc. ea se
confundă cu evaluarea administrativă. Evaluarea nu este un scop în sine. După părerea
autorului, important este de a elabora strategii de formare şi consiliere psiho-pedagogică
pentru profesorii care doresc să-şi îmbunătăţească activitatea profesională. Asemenea
mecanisme favorizează progresul şi minimalizează incompetenţa.
Or, dezbaterile asupra subiectului continuă. Însă este important să subliniem că ambele
scopuri ale evaluării, formativ şi administrativ, fără a fi opuse unul altuia, în
complementaritare, prin mijloace şi procedee specifice, furnizează date utile persoanei
evaluate.
2. Obiectul evaluării
Al-doilea component al evaluării este însăşi predarea. Interesul acordat evaluării
predării a crescut foarte mult în ultimele decenii, datorită reconsiderării rolului şi importanţei
acesteia în structura activităţii academice: în prezent ponderea predării şi a activităţilor incluse
în această categorie reprezintă cel puţin 50%-60% din totalul activităţii unui cadru didactic.
Există numeroase studii care aduc în discuţie natura multidimensională a predării, ceea ce
face dificilă definirea sa şi, implicit, definirea mijloacelor de evaluare a ei. Cum se defineşte
predarea ca obiect al evaluării; mai concret care sunt activităţile evaluate ale acesteia? Care
sunt dimensiunile de bază pentru a evalua aceste activităţi? Există criterii precise prin
intermediul cărora se poate stabili calitatea competenţelor de predare a unui cadru didactic
universitar? Cum variază instrumentele prin care se evaluează aspectele care formează
competenţele didactice în funcţie de tipul de curs sau activitate didactică ? Analiza
cercetărilor ne permite să evidenţiem principalele activităţi, cît şi dimensiunile, factorii de
eficacitate şi criteriile care determină calitatea predării cadrului universitar.
2.1. Activităţile cadrelor didactice
Una din principalele activităţi, comună majorităţii cadrelor didactice, este comunicarea
în sala de clasă. Ea poate lua forma unor cursuri magistrale, seminare, lucrări practice / de
laborator etc., realizate prin diverse metode.
Un alt tip de activităţi ţine de dirijarea de către cadrele didactice a diverselor tipuri de
stagii, practici etc.
Încadrarea studenţilor, în special a ciclului superior, în activitatea de cercetare (teze de
an, licenţă, magistru etc.) solicită din partea cadrelor didactice monitorizarea acestor cercetări.
Pentru o mai mare ilustrativitate propunem următoarea schematizare a acestor diverse
activităţi (Tabelul 2).

N
1
2

Tabelul 2. Activităţile cadrelor didactice
Activităţi
Forme de realizare
Activităţi în sala de clasă Cursuri magistrale, seminare, lucrări de laborator etc.
Activitatăţi practice
Stagii, practica pedagogică, de producţie etc.

3

Activităţi de cercetare

Teze de an, licenţă, magistru etc.

2.2. Dimensiunile, factorii şi criteriile de evaluare
Activităţile profesorului fiind circumscrise, să definim principalele dimensiuni, factori
şi criterii de evaluare a acestora, în scopul obţinerii unui tablou cît mai amplu şi a evitării unei
abordări simpliste.
Miclea şi Opre (2002), procedînd la o analiză comparartivă a multiplelor studii în
domeniu, evidenţiază şapte dimensiuni / factori importanţi ai competenţei didactice:
1. Pregătirea şi organizarea cursurilor.
• calitatea obiectivelor cursului (enunţate în programa analitică) şi a obiectivelor
fiecărei teme de predare;
• organizarea materialului de predat (logica internă a predării unui curs, organizarea
pe unitatea de timp a materiei);
• frecvenţa utilizării unor metode care facilitează învăţarea (exemple, simulări,
aplicaţii, alte metode specifice fiecărei discipline);
• adaptarea cursului în funcţie de feed-back-urile primite de la studenţi (de ex.:
profesorul realizează că ceva “nu e în ordine” cu o anumită temă sau concept, din
punctul de vedere al studentului şi îşi reajustează cursul).
2. Cunoaşterea comprehensivă a disciplinei predate.
• corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor vehiculate;
• relaţiile şi transferul cunoştinţelor predate cu alte cursuri sau spre alte discipline
conexe;
• integrarea rezultatelor de cercetare recente în cursul predat;
• răspunsuri adecvate la întrebările studenţilor.
3. Abilităţi de comunicare.
• claritatea expunerii, din punct de vedere al receptorului;
• retorica adecvată.
4. Pasiunea pentru predarea disciplinei.
• entuziasmul şi dinamismul cu care se predă o anumită temă sau sunt integrate
noile rezultate de cercetare;
• capacitatea de a-i motiva pe studenţi şi de a stimula curiozitatea intelectuală;
• cursul e resimţit de studenţi ca o provocare intelectuală, ca o experienţă majoră de
învăţare.
5. Disponibilitatea şi relaţiile cu studenţii:
• disponibil şi punctual la orele de consultaţii;
• onestitate şi atitudine pozitivă în relaţiile cu studenţii;
• utilitatea comentariilor pe care le face la seminarii, referate sau lucrările de
diplomă, aşa cum e percepută de studenţi.
6. Calitatea examinării studenţilor.
• corectitudinea evaluării;
• utilizarea unor metode adecvate de evaluare;
• distribuţia relativ gaussiană a notelor studenţilor;
• examinarea are în vedere aspectele relevante ale disciplinei.
7. Calitatea produselor de predare.

•
•
•

calitatea silabusului şi a altor materaile de curs remise studenţilor;
dovezi ale efortului de inovare curriculară;
indici ai reuşitei academice a cursanţilor (ex.: cantitatea de cunoştinţe dobîndite la
curs, cîştigarea unor competiţii ştiinţifice studenţeşti, obţinerea unor burse de
cercetare, publicarea unor articole etc.).
Majoritatea autorilor, însă, fac distincţie între dimensiuni, factori şi criterii de evaluare
a predării.
Pentru Doyle (1983), de exemplu, predarea cuprinde trei dimensiuni : procesul,
substanţa şi rezultatul. Procesul este intervenţia profesorului în raport cu studenţii. Gies
(1977) califică profesorul ca medium şi persoană resursă: cel care distribuie informaţia,
sfătuie, încurajează şi motivează studenţii. Feldman (1976) identifică profesorul ca fiind
actorul sau comunicatorul: cel care comunică cu entuziasm materia şi stimulează interesul
studenţilor. Substanţa este conţinutul cursului sau materia care este comunicată studenţilor.
Rezultatul se referă la cunoştinţele şi competenţele studenţilor. Bernard şi Trahan (1989) de
asemenea evidenţiază trei dimensiuni ale predării: prestaţia cursului (care se referă la proces),
planificarea materiei predate şi cunoaşterea materiei, care se referă la conţinut. Prezentăm
mai jos o analiză mai detaliată a acestor dimensiuni.
A) Procesul de predare
Procesul de predare, în accepţiunea lui Doyle, sau prestaţia cursului, în accepţiunea lui
Bernard, sunt cel mai des abordate în literatura de specialitate. Numeroase studii au încercat
să identifice factorii de eficacitate a acestui proces. Una din primele cercetări la acest subiect
datează din 1971. Hilderbrand, Wilson şi Dienst, citaţi de Donald (1983) şi Doyle (1983), au
cerut studenţilor să listeze caracteristicile celor mai buni profesori. Aceste caracteristici au
fost, ulterior analizate şi regrupate în cinci categorii:
• capacitatea de analiză şi sinteză;
• organizarea cursului şi claritatea explicaţiilor;
• interacţiunea profesorului cu grupa;
• interacţiunea profesorului cu studentul;
• dinamismul şi entuziasmul profesorului.
Acest studiu a dat imbold altor cercetări, printre care putem numi pe cele ale lui Kulik
şi Mckeachie (1975), Feldman (1976), Centra (1979), Marsch (1984, 1982 a, b, c). Toţi
autorii au încercat să evidenţieze factorii de eficacitate a procesului de predare. Bernard
(1987) a efectuat o categorizare a acestor factori (Tabelul 3).
Tabelul 3. Categorizarea factorilor de eficacitate a predării
Hildebrand şi al.
Kulik şi
Feldman
Centra
Marsh
(1971)
Mckeachie
(1976)
(1979)
(1982)
(1975)
Organizare,
Structură
Pregătire,
Organizare,
Organizare
claritate
Organizare,
Structură,
Claritate,
Claritate
Înţelegere
Dinamism,
Entuziasm,
Entuziasm
entuziasm
stimulare
Interacţiune
Interacţiune
Interacţiune
Interacţiune profesor
profesor / grupă
profesor / student / grupă
Interacţiune
Raport
Interacţiune profesor
profesor / student
/ student

Dificultatea
cursului
Feedback

Capacitatea de
analiză şi sinteză

Examene, note
Impactul cursului,
Evaluarea globală
Cunoaşterea
mateiei

Abilitatea de
a preda

Dificultatea, ritmul
cursului, şarja de
lucru
Examene, note
Valoarea cursului
Volumul cursului

Abilitatea de a
preda

Din tabel reiese că structura şi organizarea cursului sunt factori importanţi pentru
învăţarea studenţilor. Urmează interacţiunea profesorului cu studenţii săi, entiziasmul şi
dinamismul lui. Evaluarea şi retroacţiunea (feedback), cît şi anumite abilităţi de predare a
profesorului contribuie de asemenea la învăţarea studenţilor.
Un studiu mai recent a încercat să degajeze asemănările şi deosebirile între percepţiile
studenţilor şi cele ale profesorilor în raport cu importanţa acordată anumitor factori de
eficacitate a predării (Feldman, 1988). Rezultatele acestui studiu sunt prezentate în tabelul de
mai jos (Tabelul 4).
Tabelul 4. Importanţa atribuită factorilor de eficacitate de către studenţi şi profesori
Factori de eficacitate
Rangul
Rangul
acordat de
acordat de
către studenţi
către profesor
Profesorul:
1. Pregăteşte şi organizează cursul
2
4
2. Clarifică şi facilitează înţelegerea
6
5
3. Percepe efectul predării asupra învăţării
9
13
4. Stimulează interesul pentru curs şi materie
3,5
12
5. Încurajează întrebările şi discuţiile; este deschis către 14
11
opiniile altora
6. Este disponibil şi e gata să ajute
7
9
7. Se exprimă clar
12
16
8. Explică obiectivele şi exigenţele cursului
17
15
9. Stăpâneşte subiectul
3,5
1
10. Manifestă grijă pentru progresele studenţilor
1
3
11. Manifestă entuziasm pentru materie şi predare
5
2
12. Este imparţial şi just în evaluările sale; pregăteşte
10
7
examene de calitate
13. Stimulează intelectual şi încurajează gîndirea
16
6
independentă
14. Respectă studenţii
8
9
Din tabel rezultă ca opt factori de eficacitate a predării sunt importanţi pentru studenţi
şi profesori: factorul 10 – preocuparea profesorului pentru progresele studenţilor: factorul 1 –
pregătirea şi organizarea cursului; factorul 9 - stăpînirea materiei; factorul 11 – entuziasmul
profesorului; factorul 2 – claritatea şi facilitatea de prezentare a materiei; factorul 6 –

disponibilitatea; factorul 14 – respectul pentru studenţi; factorul 12 – imparţialitatea şi justeţea
în evaluarea studenţilor cît şi calitatea examenelor.
În acest studiu găsim, doar cu cîteva excepţii, factorii citaţi în cercetările anterioare.
Totodată, se poate constata că preocupările profesorului pentru progresele studenţilor este un
factor nou care se manifestă pregnant. Doi factori par a face dezacordul între profesori şi
studenţi: factorul 4 – capacitatea profesorului de a stimula interesul studenţilor pentru materia
predată, care este considerat importnt de către studenţi şi puţin important de către profesor; şi
invers, factorul 13 – importanţa de a stimula intelectual studenţii şi de a-i încuraja să dezvolte
o gîndire independentă, care este considerat important de către profesor şi puţin important de
către studenţi.
Într-un studiu ulterior Feldman (1989) a adăugat doi parametri la cercetarea sa. El a
căutat să descopere, în primul rînd, influenţa fiecărui factor considerat important şi de
profesori şi de studenţi asupra învăţării acestora şi, în al-doilea rînd, influenţa aceloraşi factori
asupra evaluării globale a cursului de către studenţi (Tabelul 5).
Tabelul 5. Influenţa factorilor de eficacitate
asupra învăţării studenţilor şi a evaluării globale a cursului
Factori de eficacitate
Influenţa asupra Influenţa asupra
învăţării
evaluării globale a
studenţilor
cursului
Profesorul:
1. Pregăteşte şi organizează cursul
1
6
2. Clarifică şi facilitează înţelegerea
2
2
3. Percepe efectul predării asupra învăţării
3
3
4. Stimulează interesul pentru curs şi materie
4
1
5. Încurajează întrebările şi discuţiile; este deschis 5,5
11
către opiniile altora
6. Este disponibil şi e gata să ajute
5,5
16
7. Se exprimă clar
7,5
10
8. Explică obiectivele şi exigenţele cursului
7,5
7
9. Stăpîneşte subiectul
9
9
10. Manifestă grijă pentru progresele studenţilor
10
5
11. Manifestă entuziasm pentru materie şi predare 11
8
12. Este imparţial şi just în evaluările sale;
12
14,5
pregăteşte examene de calitate
13. Stimulează intelectual şi încurajează gîndirea
13
4
independentă
14. Respectă studenţii
14,5
12
După cum se vede din tabel, influenţa factorilor de eficacitate asupra învăţării
studenţilor se manifestă diferit. Este interesant de constatat că factorii consideraţi importanţi
de ambele categorii nu au, în mod necesar, efecte asupra învăţării studenţilor. De exemplu,
factorul 9 – stăpînirea materiei de către profesor; factorul 10 – grija lui pentru progresele
studenţilor; factorul 11 – entuziasmul pentru materie şi predare, nu au în mod obligator
legătură cu învăţarea studenţilor. Factorii care au influenţă evidentă asupra învăţării
studenţilor sunt: factorul 1 – pregătirea şi organizarea cursului, factorul 2 - claritatea şi
capacitatea de a explica noţiunile predate, factorul 3 – perceperea efectului predării asupra
învăţării studenţilor, factorul 4 – stimularea intereselor studenţilor pentru curs şi materia

predată, factorul 5 – încurajarea pentru întrebări şi discuţii şi deschiderea către opiniile altora,
factorul 6 – disponibilitate şi ajutor. Primii doi factori au fost consideraţi importanţi şi de către
profesori şi de către studenţi; factorul 6 – mai degrabă important, iar factorii 3 şi 5 – fără
importanţă pentru ambele categorii, pe cînd factorul 4 - a fost considerat important de către
studenţi şi puţin important de către profesori.
Şi influenţa anumitor factori asupra aprecierii globale a cursului se manifestă diferit.
Printre factorii care ar putea avea un efect asupra evaluării globale a cursului de către studenţi
pot fi notaţi: factorul 4 – stimularea interesului pentru materie şi curs; factorul 2 – claritatea şi
capacitatea de a face înţeleasă materia predată; factorul 3 – conştientizarea efectului predării
asupra învăţării studenţilor; factorul 13 – încurajarea de a dezvolta la studenţi a gîndirii
independente; factorul 10 – grija pentru progresele studenţilor şi factorul 1 – pregătirea şi
organizarea cursului. Factorii 1, 2, şi 10 au fost recunoscuţi ca importanţi de ambele categorii:
profesori şi studenţi. Factorul 4 a fost considerat important numai de către studenţi, iar
factorul 13 – numai de către profesori. Factorul 5 este considerat ca puţin important de ambele
categorii.
Or, din cercetare putem deduce că pregătirea şi organizarea cursului (1), claritatea şi
capacitatea de a face materia comprehensibilă (2), grija pentru progresele studenţilor (10),
stimularea interesului studenţilor pentru curs şi materia predată (4) cît şi stăpînirea anumitor
abilităţi de predare dublată de stăpănirea materiei (9) sunt factorii care trebuie luaţi în
consideraţie în momentul evaluării prestaţiilor cursului şi, deci, în momentele elaborării
instrumentelor de evaluare adresate studenţilor.
B) Conţinutul predării
Procesul de predare nu este unica dimensiune care intervine în actul de predare.
Conţinutul (sau materia, substanţa) este o a – doua dimensiune legată de calitatea predării. Un
şir de autori ca Cohen şi Mckeachie (1980), French-Lazovik (1981), Brascamp şi al. (1984) au
studiat factorii de eficacitate a materiei predate. Factorii evidenţiaţi de aceşti autori sunt:
• organizarea şi structura cursului (obiective, selecţia şi organizarea conţinutului
cursului, alegerea metodelor adecvate de predare, alegerea lecturilor etc.);
• cunoaşterea materiei predate (actualitate, exactitudine);
• alegerea mijloacelor de evaluare (alegerea sarcinilor didactice, exerciţiilor,
întrebărilor pentru examene, elaborarea testelor etc.);
Bernard şi Trahan (1989) subliniază că, spre deosebire de cercetarea predării ca
proces, studierea predării ca conţinut, a fost mult mai modestă. Unii autori (French–Lazovik,
1981; Bernard şi Fontaine, 1987) au procedat la evaluarea de către experţi a materiei ca
reflectare a planificării cursului şi a cunoaşterii noţiunilor predate.
Factorii de eficacitate evidenţiaţi de autori ca fiind reprezentative pentru planificarea
cursului şi cunoaşterea materiei au fost:
• obiectivele cursului;
• conţinutul cursului;
• metodele de predare;
• mijloacele de evaluare;
• bibliografia şi referinţele propuse.
Criteriile reţinute de către autori pentru evaluarea planificării cursului sunt: claritate şi
precizie, exhaustivitate, pertinenţă şi coerenţă, stimulare intelectuală, iar pentru evaluarea
cunoaşterii materiei predate: actualitatea şi exactitatea noţiunilor predate.
Bernard şi Fontaine (1987) reprezintă dimensiunile predării relatate mai sus
decortificate în componente (factorii de eficacitate), criterii de evaluare, identificînd totodată
şi sursele de informare pertinente pentru evaluarea fiecărei dimnesiuni (Tabelul 6).

Tabelul 6. Relaţia dimensiuni / factori / criterii de evaluare şi sursele de informare
Dimensiunile
Factori de eficacitate
Criterii de evaluare
Surse de
predării
informare
Prestaţia cursului
• organizare
• claritate
• studenţi
• interes pentru predare
• structură
• interacţiune profesor/student
• pertinenţă
• evaluare şi retroacţiune
• stimulare
• abilităţi de predare
Planificarea cursului

Cunoaşterea
materiei

• obiective
• conţinut
• bibliografie
• materiaa de predare/ învăţare
• metode de predare / învăţare
• mijloace de evaluare
• conţinut
• materia cursului
• bibliografie

•
•
•
•

•
•

claritate şi precizie
structură
pertinenţă şi
coerenţă
stimulare
intelectuală
actualitate
exactitudine

•
•

studenţi
experţi

•
•

experţi
studenţi
(în cazuri
potrivite)

C ) Rezultatele predării
A-treia dimensiune evidenţiată de cercetători ca importantă în evaluarea predării este
rezultatul predării, adică performanţa studenţilor (Doyle, 1983, Shore şi al. 1986, Miclea şi
Oprea, 2002).
Autorii subînţeleg prin performanţa studenţilor rezultatele produse de predare:
competenţele studenţilor măsurate, după caz, prin lucrările scrise sau practice (proiecte) şi
examene. Deci, este vorba, pe de o parte, de a analiza natura , compoziţia şi frecvenţa
lucrărilor şi testărilor, sau examenelor în funcţie de obiectivele cursului, iar, pe de altă parte,
de a analiza rezultatele studenţilor (cunoştinţe, competenţe). Autorii consideră că primul
aspect ţine de competenţa experţilor / consilierilor care vor interveni mai ales în examinarea
modului de evaluare utilizat de profesor, prin intermediul instrumentelor de evaluare elaborate
în acest scop. Cît priveşte al-doilea aspect care vizează rezultatele obţinute de studenţi, numai
profesorul este persoana cea mai indicată care poate să se pronunţe asupra calităţii lor, dar
fiind faptul că anume el evaluează studenţii şi le atribuie note.
Totodată autorii menţionează dificultăţile şi variabilile de care trebuie ţinut cont în
cazul în care rezultatele studenţilor vor fi considerate ca element de informare în evaluarea
predării. Este cunoscut faptul că profesorul nu este singurul responsabil de învăţarea
studenţilor. Interesul, motivaţia, necesităţile şi atitudinile studenţilor sunt de asemenea factori
care contribuie la învăţare. Pentru profesor, factorii care ar putea ajuta studenţii la învăţare
relevă din organizarea cursului, structura şi prezentarea mateiei, metodele de predare utilizate,
mijloacele de evaluare.
Or, obiectul predării cuprinde diverse dimensiuni: proces, conţinut, rezultat, integrarea
cărora în actul de evaluare va reda în totalitate acest act complex şi multidimensional.
Precizarea factorilor de eficacitate şi a criteriilor de evaluare permite să se obţină o imagine
justă a competenţelor de predare a profesorului şi să se construiască instrumente valide de
evaluare.

3. Sursele de informare
Problema surselor de informare este o temă curentă în aproape toate studiile privind
evaluarea competenţelor de predare. Pentru a face evaluarea fiabilă şi validă, majoritatea
autorilor pledează pentru utilizarea mai multor surse de informare în evaluarea cadrelor
didactice. În opinia lui Doyle (1983) principalele surse trebuie să includă persoanele care sunt
în contact direct cu procesul, conţinutul şi rezultatul activităţii didactice, persoanele care au
ocazia sau să observe nemijlocit prestaţiile cadrului didactic, sau să analizeze materialul de
predare şi de învăţare. Aceste persoane sunt: colegii de profesie, studenţii, experţii /
consilierii, profesorul - însuşi. Ar mai putea fi numiţi administratorii, specialiştii în
învăţămînt, asistenţii şi orice alte persoane care au avut atribuţie la diverse aspecte ale predării
dacă aceştea au avut ocazia să observe predarea direct (în persoană), indirect ( video), sau au
putut examina meteria / rezultatele (programa, notele de curs, rezultatele examenelor etc.),
fiind (sau nu) în contact cu profesorul.
Un şir de anchete efectuate în SUA relevă sursele de informare cel mai des consultate.
De exemplu, Doile (1983) raportează rezultatele unei vaste anchete realizată de Astin şi Lee
în 1966 pe un lot de 1100 decani. Printre persoanele interogate:
• 96% au fost de părerea că evaluarea predării este un factor dominant pentru luarea
deciziilor de personal;
• 80-85% au răspuns că evaluarea de către directori şi decani se practică aproape în
toate departamentele;
• 40-50% au menţionat că evaluarea de către colegi şi opinia informală a studenţilor
sunt pe larg utilizate.
Din partea sa, într-un studiu realizat în 1978, Centra prezintă cincisprezece surse
posibile de informare care ar putea servi la evaluarea predării. Studiu efectuat de Centra în
mai multe universităţi arată că studenţii, directorii şi colegii sunt sursele cele mai des
consultate pentru evaluarea în scopuri administrative. Seldin (1984) reia ancheta lui Centra şi
relevă rezultate diferite; pe parcursul a cinci ani, consultarea anumitor surse de informare
evoluînd între 1978 şi 1983 (Tabelul 7).

Rangul

Tabelul 7. Sursele de informare consultate pentru evaluarea predării
(Rezultatele comparative în procente %)
Centra
Seldin
Sursele de informare
1978
1983

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Directori
Decani
Studenţi (evaluare sistematică)
Comitete de evaluare
Colegii
Auto-evaluare
Cercetări şi publicaţii
Programe de curs şi examene
Vizite în clase
Studenţi (opinie informală)
Repartiţia notelor
Diplome
Performanţa studenţilor la examene
Rezultatele studenţilor pe termen lung

80,3
76,9
54,8
46,6
42,7
36,6
19,9
13,9
14,3
15,2
2,1
3,4
2,7
2,2

81,3
75,0
67,5
46,1
43,3
41,9
27,3
20,1
19,8
11,5
4,5
3,9
3,6
3,4

15

Numărul studenţilor înscrişi la curs

2,7

1,1

Tabelul de mai sus indică ordinea rezultatelor obţinute. Directorii şi decanii sunt în
pemanenţă două surse de informare privilegiate. Studenţii vin pe locul trei, comitetele de
evaluare şi colegii, ocupă respectiv locul patru şi cinci, în timp ce auto-evaluarea vine pe locul
şase ca sursă de informare. Printre sursele de informare care au cîştigat în popularitate în mod
semnificativ pe parcursul a cinci ani, după Seldin, sunt studenţii şi auto-evaluarea.
În aceeaşi ordine de idei, un studiu canadian (Bernard, Trahan, 1988) a demonstrat că
universităţile consultă mai multe surse de informare: 94% dintre ele recurg mai întîi de toate
la studenţi pentru a obţine informaţii asupra calităţii predării; 79% consultă de asemenea
experţii, iar 47% directorii şi decanii; 40% cer opinia profesorului evaluat şi, în fine, 25%
recurg la alte surse de informare (Tabelul 8).
Tabelul 8. Consultarea surselor de informare
(Rezultatele comparative în procente %)
Rangul

Sursele de informare

Seldin
1978

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Directori
Decani
Studenţi
(evaluare sistematică)
Comitetul de evaluare
Opinia colegilor
Auto-evaluare
(raport)
Cercetări şi publicaţii
Programe şi examene
Vizite în clasă
Studenţi
(opinie informală)
Opinia absolvenţilor

Bernard, Trahan 1988
1983
Surse
47

Mijloace

80
77

81
75

55
47
43

68
46
43

94
79

85

37
20
14
14

42
27
20
20

40

23

15
3

12
4

25

38
28
68

De altfel, Bernard şi Trahan menţionează că tabelul care provine din studiul lui Seldin,
arată că expresia “sursă de informare” acoperă atît persoanele care evaluează (directori,
decani, studenţi, profesorul el-însuşi) cît şi mijloacele utilizate pentru a culege informaţia
(programe de studiu, examene, vizite în clasă etc.). Or, este important de a face distincţie între
surse de informare şi mijloace de informare, ele constituind componente independente ale
evaluării. Mai mult decît atît, printre sursele de informare consultate, este important să nu se
confunde rolul celor care furnizează informaţia (studenţi, colegi), rolul celor care analizează
datele, le rezumă şi formulează recomandări (comitete de evaluare, experţi, consilieri) şi rolul
celor care iau decizii (rectori, decani, şefi de catedră).
În cele ce urmează vom trata trei surse de informare cel mai frecvent menţionate în
literatura de specialitate: a) studenţii, b) colegii şi experţii / consilieri, c) profesorul evaluat.
Cît priveşte decanii şi şefii de catedră aceştea pot fi luaţi în consideraţie numai dacă au putut
observa sau analiza personal, fie prestaţia, fie materia de predare, fie rezultatele predării.
A) Studenţii

Specialiştii în domeniu au acordat o mare importanţă evaluării predării de către
studenţi. Unii susţin acest tip de evaluare, alţii manifestă scepticism. Murray (1980), de la
universitatea Western Ontario, subliniază că evaluarea de către studenţi se bazează pe două
ipoteze: 1) ei sunt în măsură să judece despre prezenţa sau absenţa unor comportamente la
profesor; 2) prezenţa anumitor comportamente favorizează învăţarea studenţilor. Autorul
menţionează că studenţii observă profesorul zilnic, în condiţii fireşti, obişnuite şi discrete, în
timp ce colegii sau administratorii pot observa predarea în sălile de clasă, în circumstanţe mai
mult sau mai puţin artificiale şi ambarasante. Murray consideră că doar studenţii sunt capabili
să judece dacă comentariile profesorilor cu privire la lucrările lor sunt utile sau nu, sau dacă
materia prezentată de profesor este stimulativă.
În aceeaşi ordine de idei, Nadeau (1977) de la universitatea Moncton din NouveauBrunswick, notează că studenţii sunt primii agenţi implicaţi în procesul de învăţămînt şi că în
calitatea lor de “clienţi” au dreptul să participe nemijlocit la procesul de evaluare a calităţii
predării. Autorul subliniază că studenţii sunt absolut capabili să aprecieze ce au obţinut din
procesul educaţional. Pentru el implementarea unui sistem de evaluare a predării este un
mijloc de a demonstra că instituţia se preocupă de calitatea învăţămîntului. Suportul adus de
studenţi în evaluare este un semn că profesorii şi administratorii recunosc importanţa
implicării studenţilor în definirea obiectivelor şi practicilor instituţionale. În fine, cercetătorul
consideră că evaluarea predării de către studenţi este un mijloc de a stimula instituţia să-şi
definească scopurile, valorile şi criteriile de eficacitate în materie de învăţămînt universitar.
Totodată, Nadeau este conştient de criticile şi rezistenţa mediului vizavi de evaluările de către
studenţi a predării şi recunoaşte că această evaluare se bazează deseori pe o concepţie limitată
a rolului profesorului şi ar putea contribui la rigiditatea şi mecanicismul procesului de
predare. El subliniază că este foarte greu de stabilit un raport între informaţiile provenite din
evaluările studenţilor şi deciziile privind cariera profesorului. În plus, autorul admite că dacă
evaluarea predării de către studenţi este unicul mijloc utilizat, evaluarea poate deveni mai
mult un sondaj de opinii decît o măsură validă a eficacităţii predării.
Studiul realizat de Fundaţia Carnegie şi Departamentul de Educaţie din SUA (1994)
pe un eşantion de 865 de instituţii de învăţămînt superior din SUA, indică faptul că în 98%
din totalul acestor instituţii, studenţii sunt principala sursă de informare pentru evaluarea
predării. În calitate de beneficiari ai instruirii, ei sunt sursa cea mai validă pentru aprecierea
următoarelor aspecte ale competenţelor de predare (Braskamp, Ory, 1994; Dilts, Haber,
Bialik, 1994):
• relaţia student-profesor (disponibilitate, accesibilitate în relaţia cu studenţii,
punctualitate);
• deontologia didactică (onestitate în relaţiile cu studenţii, atitudine pozitivă faţă de
studenţi);
• volumul sarcinilor;
• nivelul de dificultate a cursului;
• abilitatea de comunicare a profesorului (claritate şi organizare în expunere);
• cunoştinţele achiziţionate la curs (volumul şi utilitatea cunoştinţelor);
• gradul de atenţie şi interes suscitate de curs;
• echitatea în acordarea notelor (corectitudinea şi obiectivitatea metodelor de
evaluare, precizarea cu claritate a crireriilor de apreciere);
• pasiunea profesorului pentru predarea disciplinei.
Studenţii nu pot oferi însă informaţii la fel de valide cu privire la conţinutul cursului
sau gradul de erudiţie al profesorului în domeniul respectiv. De asemenea, studenţii din primii
ani de studii nu pot aprecia suficient de corect actualitatea cunoştinţelor profesorului.

Într-un studiu efectuat de cîteva universităţi americane (Miclea, Opre 2002) se
precizează că cei mai mulţi studenţi se îndoiesc că evaluările lor ar avea un oarecare efect
asupra luării deciziilor privind promovarea cadrelor didactice. De asemenea, unii studenţi
consideră că profesorul manifestă un interes prea scăzut cu privire la evaluările lor. Acelaşi
studiu indică, însă, faptul că 70% din directorii de departamente interogaţi s-au servit în mod
efectiv de evaluările studenţilor în deciziile privind promovarea sau titularizarea cadrelor
didactice. Un alt studiu, derulat în Universitatea California, SUA demonstrează că 78% din
profesori au operat modificări notabile în activitatea lor didactică, pornind de la evaluările
făcute de studenţi (Outcalt, 1980). În consecinţă, percepţia studenţilor privitoare la impactul
evaluării lor reflectă într-un grad relativ scăzut realitatea.
Valoarea acordată evaluării efectuate de către studenţi în luarea deciziilor
instituţionale variază de la o universitate la alta. Centra (1987) menţionează că majoritatea
directorilor de departamente estimează că evaluările studenţilor trebuie utilizate şi în scopul
evaluării administrative a actului de predare. În plus, Murray (1983) arată că profesorii unei
universităţi canadiene care şi-au obţinut titularizarea au avut scoruri semnificativ mai ridicate
la evaluare decît cei care nu şi-au obţinut-o.
B) Colegii şi experţii
Colegii de profesie care au experienţă în domeniul de activitate a persoanei evaluate şi
experţii în domeniu constituie o altă sursă validă de evaluare. Dacă studenţii sunt principala
sursă de informare pentru a evalua prestaţiile profesorului, colegii şi experţii sunt cele mai
valide surse pentru a evalua conţinutul predat. Fie în scopul îmbunătăţirii predării, fie în
scopul luării unor decizii administrative, ei, în virtutea cunoştinţelor în domeniu şi a
experienţei de evaluare, reprezintă persoanele cele mai indicate pentru a judeca diverse
aspecte ale predării care implică materia mai mult decît procesul.
În acest sens, French-Lazovik (1981) menţionează că colegii şi experţii sunt
persoanele cele mai calificate pentru a evalua materia predată pentru că posedă două calităţi
distincte care fac aprecierile lor sigure: cunoşterea disciplinei predate care le furnizează o
referinţă şi le permite să stabilească judecăţi; experienţa în evaluarea materialelor profesorilor
care le permite să aprecieze ce este pertinent în documentele prezentate. Autorul explică că
judecăţile colegilor cu privire la predare sunt de ordinul cunoaşterii disciplinei: conţinutul
predat, exactitatea, complexitatea, pertinenţa, profunzimea şi tipul de competenţe antrenate de
predare. Evaluarea acestor dimensiuni poate fi făcută pe baza examinării materiei de predare
şi de învăţare.
Totodată, French-Lazovik (1981) atenţionează că în pofida tuturor precauţiilor luate în
cadrul evaluării materiei de către colegi sau experţi, anumite probleme rămîn:
• relaţii de prietenie dintre persoana evaluată şi colegi / experţi;
• numărul limitat de experţi;
• cunoaşterea insuficientă a cîmpului de studiu al candidatului;
• competiţia cu candidatul;
• rolul dublu al expertului (avocat sau adversar) etc.
Pentru a evita aceste probleme se recomandă ca instituţiile să apeleze la schimbul
experţilor care activizează în acelaşi domeniu.
După Miclea şi Opre (2002), în virtutea familiarizării cu contextul evaluarii, colegii şi
experţii pot să aprecieze atît predarea cît şi cercetarea. Ei pot furniza informaţii valide asupra
următoarelor aspecte:
• cunoştinţele şi experienţa în domeniu a colegului evaluat;
• relevanţa obiectivelor formulate şi a suportului didactic utilizat în preadre (de
exemplu: sarcini de lucru, teste lucrări, proiecte documente, bibliografie etc.);
• performanţele studenţilor (note, proiecte);

•
•
•

calitatea metodelor didactice şi a procedurilor de evaluare utilizate;
interesul manifestat pentru predare, cercetare;
calitatea activităţii de cercetare (originalitatea şi semnificaţia muncii, contribuţia
adusă în domeniu, rigoarea teoretică, logică şi/sau metodologică);
• calitatea serviciilor profesionale (complexitatea şi utilitatea problemelor ridicarte,
a proiectelor iniţiate.
Studiile realizate indică faptul că în evaluarea administrativă a calităţii predării,
informaţiile oferite de colegi / experţi pe baza analizei materialelor de curs (programe,
suportul cursului etc.) sunt mai valide decît cele obţinute în cadrul observării în sala de clasă a
activităţii de predare (Braskamp, Ory, 1994; Centra, 1975, 1993; French-Lazovik 1981;
Murray, 1984).
C). Profesorul evaluat
Dacă ne referim la tabelul lui Seldin (1984), vedem că auto-evaluarea utilizată în
36,6% de cazuri în 1978, creşte pînă la 41,9% de cazuri în 1983. În pofida acestei creşteri a
utilizării auto-evaluării, această sursă de informare rămîne un subiect controversat. Pentru
anumiţi cercetători auto-evaluarea face parte integrantă din procesul de evaluare a predării,
pentru alţii, ea este o farsă. Oponenţii consideră “auto-evaluarea drept auto-favoare” (“selfevaluation as self-serving” - Seldin, 1984). În acest caz, este important să se determine ce se
subînţilege prin auto-evaluare. Dacă este vorba doar de o scurtă descriere a performanţei
sale, bineînţeles, o astfel de auto-evaluare ar putea fi ignorată. Dacă, însă, este vorba de un
raport asupra activităţii de predare sau a oricărei alte activităţi efectuată de profesor, o astfel
de analiză apare ca benefică nu numai pentru profesor ci şi pentru instituţie.
Scopul auto-evaluării este de a încuraja profesorul să examineze de aproape activitatea
sa. Această auto-analiză este importantă atît pentru dezvoltarea sa profesională cît şi pentru
cea personală pentru că ea depinde de un examen minuţios al plusurilor şi minusurilor
activităţii sale de predare. Prin auto-evaluare, profesorii pot furniza o descriere completă a
muncii lor precum şi a efortului intelectual care se găseşte în spatele acestei prestaţii.
Profesorul poate specifica diferite aspecte ale predării: obiectivele cursului, planul de curs,
strategiile de predare, pertinenţa mijloacelor de evaluare utilizate, ajustarea predării în fncţie
de retroacţiunea (feedback) primită etc.
Cercetătorii canadieni (Bernard şi Trahan, 1989) menţionează că practica autoevaluării este specifică mai mult instituţiilor francofone (78%), decît celor anglofone (29%).
Autorii susţin că profesorul este singura persoană care poate justifica oportunitatea
contribuţiilor personale şi indică că auto-evaluarea are valoare dacă este însoţită de alte surse
de informare.
De altfel, unii autori sunt de părerea că trebuie de manifestat prudenţă cînd se apelează
la auto-evaluare ca sursă de informare, considerînd chiar că este inadecvat de a o utiliza în
scopuri administrative (Murray, 1980). La acest capitol Centra (1979) menţionează că
cercetările tind să demonstreze că o persoană se vede rareori aşa cum o văd alţii. Într-adevăr,
subliniază autorul, există foarte puţine similitudini între percepţia pe care studenţii o au
despre profesorul lor şi percepţia pe care profesorul o are despre el-însuşi. În schimb, autorul
menţionează că identificarea părţilor forte şi slabe ale unui curs de către ambele categorii –
profesor şi studenţi – este aceeaşi. Din cercetările menţionate de Centra (Marsh şi al., 1979)
se poate conchide că profesorul poate foarte bine să identifice punctele forte şi slabe ale
activităţii sale didactice.
În general, studiile în domeniu relevă o suprapunere satisfăcătoare a rezultatelor autoevaluării cu rezultatele evaluărilor realizate de studenţi (Feldman, 1989; Marsh, 1980, 1982;
Marsh şi al. 1979). Acesta este motivul pentru care cercetătorii (Dilts şi al., 1994) sugerează
alăturarea rezultatelor auto-evaluării cu cele ale evaluărilor oferite de studenţi şi, respectiv,

colegi. De altfel există suficiente date care demonstrează faptul că validitatea evaluării
sporeşte în condiţiile în care aceste surse se completează.
În opinia lui Brascamp şi Ory (1994), auto-evaluarea este suficient de credibilă şi
viabilă pentru a fi utilizată în scopul evaluării cadrelor didactice. Ea are efecte atît asupra
perfecţionării individuale cît şi asupra dezvoltării instituţionale.
Or, analiza de mai sus ne permite să conchidem că sursele de evaluare sunt multiple.
Cele mai valide informaţii despre activitatea didactică sunt oferite de către studenţi, colegi de
profesie, experţii / consilieri şi profesorii înşişi (auto-evaluare). Studenţii vor fi consultaţi în
special pentru a evalua prestaţiile de predare a profesorului. Colegii şi experţii, la rîndul lor,
vor juca un rol important în evaluare prin analiza materiei predate, planificării cursului,
gradului de cunoaştere a noţiunilor predate. În fine, este important de a favoriza participarea
profesorului la propria sa evaluare, dat fiind faptul că el rămîne unul din elementele de bază a
ameliorării predării. În plus, el este persoana cea mai indicată pentru a identifica variabilele
susceptibile să influenţeze evaluarea.
4. Mijloacele de evaluare
Un alt aspect semnificativ al sistemului de evaluare se referă la mijloacele de evaluare
prin care aceasta se realizează. Majoritatea autorilor recomandă colectarea datelor din cît mai
multe surse cu ajutorul unor variate metode şi tehnici. Diversitatea surselor şi a mijloacelor de
evaluare este un element capital care contribuie la ameliorarea echităţii sistemului de
evaluare.
Braskamp şi Ory (1994) inventariază multiple mijloace de evaluare: chestionare, scale
de măsurare, aprecieri scrise, interviuri, înregistrări video, vizite în sala de curs, portofoliul
academic, rapoarte de auto-evaluare etc. Pentru a spori utilitatea acestor mijloace se
recomandă combinarea metodelor calitative cu cele cantitative.
O cercetare canadiană (Bernard, Trahan, 1988) relevă că 85% a universităţilor
canadiene se servesc de chestionare destinate studenţilor pentru a evalua calitatea predării
profesorilor, 58% recurg la alte mijloace ca interviurile şi comentariile scrise; numai 38% fac
apel la grilele de analiză a materiei predate destinate experţilor (în special universităţile din
vestul Canadei menţionează acest mijloc de evaluare – 64%), iar 9% dintre universităţi
utilizează grila de observare în clasă.
Studiul lui Seldin (1984) relevă că numai 20% a universităţilor americane utilizează
vizita în sala de curs, analiza planurilor cursurilor şi a examenelor ca mijloc de evaluare a
calităţii predării şi, din contra, 68% a acestor universităţi recurg la evaluarea sistematică a
cursurilor de către studenţi.
Miclea şi Opre (2002, p. 13), relatează un studiu al universităţilor americane care au
făcut metodele de evaluare a predării obiectul a trei investigaţii majore, iniţiate de
Departamentul de Educaţie al SUA şi de Fundaţia Carnegie, în 1969, 1989 şi 1994. Cea din
1994 este cea mai complexă, bazîndu-se pe analiza a 865 de unităţi de învăţămînt superior, de
diverse grade şi tipuri şi a constituit obiectul unui raport special. Datele prezentate în tabelul
de mai jos (Tabelul 9) ilustrează clar care sunt metodele cel mai curent utilizate şi cît de mare
este importanţa lor.

N.
1.
2.
3.

Tabelul 9. Metode de evaluare a competenţelor de predare
Metoda de predare
Utilizată
Uneori luată în
curent (%)
consideraţie (%)
Evaluarea cursurilor de către studenţi
98
2
Auto-evaluare sau auto-prezentare
82
12
Evaluarea din partea colegilor a silabusului, 62
29

4.
5.

6.
7.
8.

examinării şi a altor materiale de curs
Evaluarea din partea colegilor a predării în sala de
clasă
Dovezi ale interesului studenţilor pentru cursul
predat (ex.: preznţa la ore, numărul celor înscriţi la
curs etc.)
Opiniile absolvenţilor
Evaluarea consultaţiilor de către studenţi
Dovezi ale reuţitei profesionale ale studenţilor

58

33

34

26

31
24
24

29
42
41

În ultimii ani, procedurile de colectare şi analiză a informaţiilor au devenit mult mai
standardizate şi elaborate. Seldin (1990) subliniază faptul că deşi evaluările realizate de şefi
de departamente şi decani rămîn importante, se pune accent crescînd pe rolul comisiilor de
evaluare, auto-evaluării şi pe opiniile colegilor. Aplicarea sistematică a chestionarelor de
evaluare adresate studenţilor constituie, de asemenea, o componentă importantă în luarea
deciziilor de personal în majoritatea universităţilor din SUA. Prezentăm în continuare o
analiză concisă a mijloacelor cel mai des studiate în literatură şi cel mai frecvent utilizate în
evaluarea calităţii predării în instituţiile universitare
A). Chestionare de evaluare adresate studenţilor
Chestionarele de evaluare a cursurilor adresate studenţilor sunt cele mai cunoscute
scale de evaluare şi constituie unul din principalele instrumente prin care se pot obţine
informaţii privind calitatea activităţii didactice. Iniţial, în cele mai multe universităţi din
Occident colectarea opiniilor studenţilor a fost o activitate organizată şi condusă de studenţii
înşişi în scopul obţinerii de informaţii care să-i ajute pe aceştea în alegerea celor mai bune
cursuri. În ultimul timp, au fost efectuate o serie de studii care sprijină insistent utilizarea
largă a aprecierilor studenţilor de către cadrele universitare şi de conducerea universităţilor.
Deşi foarte răspîndit acest mijloc este şi foarte contestat. Cercetările asupra validităţii
chestionarelor destinate studenţilor sunt multiple, deoarece, deseori, pornind de la acest
instrument instituţia judecă despre calitatea predării unui profesor. Actualmente, chestionarele
servesc, de regulă, la evaluarea prestaţiilor de predare, adică a intervenţiei profesorului pe
lîngă studenţi. Insuficienţele de formă şi de conţinut sunt destul de frecvente în aceste
chestionare. Aleamoni (1981) şi Nadeau (1977) citează cîteva dintre ele. De exemplu, ei
menţionează că aceste chestionare evaluează mai mult profesorul decît activitatea lui de
predare, dat fiind faptul că includ întrebări referitoare la personalitatea lui. Deseori
chestionarele au un conţinut limitativ care reduc predarea la expresia ei cea mai simplă (Ce
notă i-aţi acorda profesorului Dvs?). Asemenea întrebări se reduc la o simplă percepere şi nu
pot informa asupra calităţii predării profesorului. În fine, chestionarele pentru studenţi ar
putea încuraja modalităţile tradiţionale de predare, pentru că acestea sunt cele mai frecvente şi
cel mai uşor de evaluat.
Majoritatea autorilor (Bernard, 1985) subliniază că un chestionar unic şi universal nu
poate face faţă necesităţilor şi specificului diverselor aspecte ale predării. E nevoie de variate
instrumente pentru a evalua o diversitate de domenii şi stiluri de predare. Trebuie construite
diferite tipuri de instrumente în funcţie de scopul urmărit, de activităţile evaluate, de sursele
de informare consultate.
Aleamoni (1981) citează cinci tipuri de instrumente corespunzătoare diferitor scopuri
sau situaţii. Primul tip este instrumentul construit de către profesor pentru un curs dat. El
conţine întrebări specifice pentru un curs concret al unui anumit profesor, servind la
detectarea elementelor care trebuie îmbunătăţite în acest curs. Al-doilea tip de instrumente
prevede selectarea de către profesor, pornind de la o bancă de itemi, a unui anumit număr de
întrebări pentru a evalua cursul său. Al-treilea tip conţine o secţie standard pentru toţi

profesorii şi pentru toate tipurile de curs şi o secţie adiţională, constituită din întrebări
opţionale, pe care profesorul le alege dintr-o bancă de itemi. Al-patrulea tip presupune
alegerea de către profesor, dintre diferite chestionare standard, pe acel care corespunde
situaţiei sale de predare (prelegere, seminar, laborator etc.). Al-cincilea tip este chestionarul
universal (care nu conţine itemi specifici), utilizat pentru orice curs şi orice profesor,
indiferent de situaţia de predare. Majoritatea autorilor dezaprobă acest tip de chestionar.
Chestionarele diferă şi după scopul pe care îl urmăresc: formativ sau administrativ
(Platon, 2002). În scopuri administrative majoritatea autorilor (Doyle, 1983, Marsh, 1984,
Centra, 1979) recomandă întrebări globale. Aceste întrebări vor fi diferite în funcţie de
principalii factori de eficacitate a predării. În elaborarea chestionarelor Marsh (1982) şi Centra
(1979) ţin cont de următorii factori: organizare şi claritate, interes, interacţiunea profesor /
student, evaluare şi feedback etc. Aceşti factori se aplică la majoritatea situaţiilor de predare.
Variază doar întrebările în interiorul acestor factori. În scopuri formative întrebările utilizate
vor fi mai specifice. Ele vizează obţinerea informaţiei cu privire la anumite aspecte ale
cursului. De exemplu: desfăşurarea anumitor secvenţe ale cursului, utilizarea metodelor de
predare, pertinenţa anumitor lecturi, sarcini etc.
Părerile diferă şi cu privire la posibilitatea de a utiliza ambele tipuri de întrebări în
acelaşi chestionar. Bernard (1985) consideră că este dificil de a face acest lucru. Doyle
(1983), însă, sugerează un chestionar “dublu”, atenţionînd, totodată, asupra unor precauţii
care trebuie luate: întrebările privind aspectul formativ se elaborează de profesor iar
rezultatele se transmit doar lui; întrebările privind aspectul administrativ se elaborează de
specialiştii în evaluare, iar rezultatele se transmit administratorilor şi / sau profesorului
evaluat.
Bernard (1985) menţionează că o altă modalitate de a viza scopul formativ şi
administrativ este de a utiliza un chestionar formativ pe parcursul semestrului, pentru a
permite îmbunătăţirea imediată a anumitor aspecte ale cursului, iar un chestionar
administrativ - la finele semestrului. Or, ambele scopuri vor fi urmărite simultan însă prin
diferite mijloace.
În general, sistemele de evaluare adresate studenţilor reflectă necesităţile şi specificul
departamentelor şi universităţilor care le utilizează. Există puţine studii care să susţină că o
strategie de colectare sau analiză a informaţiilor este mai bună decît alta. De exemplu, la
universităţile din Washington, Michigan, Illinois din SUA, chestionarele de evaluare adresate
studenţilor sunt construite diferit pentru a servi unor scopuri diferite, însă, în toate trei cazuri
rezultatele obţinute sunt valide şi utile. Această diversitate de instrumente valide sugerează
faptul că, pentru succesul unui program de evaluare, procedurile implementate în concordanţă
cu necesităţile universităţii şi cooperarea membrilor acesteia sunt mult mai importante decît
formularele tipizate de evaluare. Spre deosebire de anii trecuţi, în universităţile americane,
implicarea conducerii instituţiei în aplicarea şi colectarea aprecierilor studenţilor este totală
(Brascamp şi Ory, 1994; Hazlett, 1990; Ory şi Parker, 1989).
B) Chestionare de evaluare adresate experţilor
Dacă chestionarele adresate studenţilor este mijlocul privilegiat pentru a evalua
prestaţia cursului, chestionarul de evaluare adresat experţilor este indicat pentru a evalua
gradul de cunoaştere a disciplinei de către profesor. Acest tip de chestionare este destinat
experţilor, deoarece numai ei pot judeca despre conţinutul (substanţa) materiei predate. Forma
acestui chestionar va varia în dependenţă de scopul pe care-l urmăreşte: administrativ sau
formativ.
În scopuri administrative, French–Lazovik (1981) sugerează chestionare deschise
vizînd aspectele globale ale predării. Chestionarul autorului include o întrebare globală ca, de
exemplu, “Care este calitatea materiei de învăţămînt utilizată în acest curs?”. O astfel de
întrebare permite să se analizeze toată materia distribuită studenţilor: planul cursului, notele
de curs, materialul ilustrativ prezentat, literatura propusă, sarcinile solicitate etc. O a doua

întrebare se adresează obiectivelor cursului. De exemplu: “Studenţii au atins obiectivele
urmărite?”. La această întrebare se poate răspunde, analizând obiectivele cursului, dar şi
lucrările realizate de studenţi şi rezultatele lor la examene. O a treia întrebare se referă la
gradul de cunoaştere a materiei. De exemplu: “În ce măsură profesorul cunoaşte materia
predată?”. Acest lucru se poate determina analizînd notele de curs şi literatura sugerată.
Alţi autori (Braskamp şi al., 1984, Seldin, 1980) propun un chestionar mai detaliat,
privind evaluarea fiecărui aspect al cursului. Prin această formă de evaluare se urmăreşte un
scop formativ şi, deci îmbunătăţirea cursului. Informaţiile obţinute vor permite profesorului să
modifice anumite elemente ale predării sale. De exemplu, se va întreba dacă sarcinile propuse
facilitează atingerea obiectivelor, dacă ele sunt adecvate, dacă frecvenţa lor este potrivită. În
raport cu lucrările scrise se întreabă dacă ele sunt corelate cu obiectivele, dacă ele reflectă
momente importante ale conţinutului.
Evaluarea materiei de predare de către experţi, însoţită de evaluarea prestaţiilor cursului de
către studenţi este susceptibilă să furnizeze informaţii complementare permiţînd de a judeca
mai profund despre calitatea predării unui profesor.
C) Grila de observaţie
Grila de observaţie, utilizată în timpul vizitei în sala de curs, este un alt mijloc
important de evaluare. Acest mijloc, destul de răspîndit în unele instituţii universitare,
serveşte, de regulă, la analiza procesului de predare. De altfel, dacă observarea în clasă este un
mijloc eficace pentru evaluarea formativă, ea rămâne destul de contestată cînd serveşte unui
scop administrativ. Scriven are o părere negativă privind utilizarea vizitelor în sala de curs ca
mijloc de evaluare în scopuri administrative. Autorul menţionează că “a utiliza vizitele în sala
de curs de către colegi, administratori sau “experţi” pentru a evalua predarea este nu numai
incorect, este o disgraţie” (Scriven, 1981, p. 251). Autorul prezintă cinci argumente în
favoarea ideii susţinute: 1) vizitele deranjează predarea, chiar dacă profesorul a fost prevenit;
2) numărul de vizite este, în general, foarte restrîns (1-2 vizite pe an) pentru a fi o măsură
fidelă; nu se poate trage concluzii pornind de la un asemenea eşantion; 3) vizitatorul nu este
lipsit de prejudecăţi personale, el poate fi pro sau contra profesorului vizitat; 4) nu ai ce
observa în clasă ce ar putea servi drept indice de judecată; 5) vizitatorul nu este lipsit de
prejudecăţi în raport cu maniera de predare a unui atare curs unor atare studenţi; în ochii lui,
deseori fără să vrea, propria lui manieră de predare prevalează. Un şir de autori (Mckeachie,
1979; Sullivan 1977) menţionează că vizitele în sala de curs pot constitui un mijloc de
evaluare formativă eficace cu condiţia de a fi bine utilizată, adică dacă evaluarea este
supervizată de un expert, dacă ea dă un feedback profesorului şi dacă o schimbare urmează. În
plus, trebuie ca profesorul să fie absolut voluntar, să recunoască că există o problemă şi să
manifeste dorinţa de a schimba.
Mai multe grile de observare a predării în sala de curs au fost elaborate. Grila lui
Braskamp (Braskamp şi al., 1984) se referă la şase aspecte ale predări: importanţa şi
pertinenţa conţinutului, organizarea cursului, abilităţile de comunicare verbală şi non-verbală,
claritatea expunerii, abilitatea de a pune întrebări, contactul cu studenţii.
Murray (1983) a elaborat o grilă de observare în sala de curs care conţine doisprezece
factori: interacţiunea profesor / student, claritatea conceptelor, entuziasmul, organizarea,
utilizarea timpului, claritatea discursului etc. Această grilă include circa o sută de elemente de
observare. Elaborînd şi testînd această grilă, autorul caută să identifice comportamentele care
ar conduce la o mai bună învăţare. În grila lui Murray, factorii utilizaţi sunt exprimaţi în
comportamente observabile. De exemplu, în factorul “interacţiune profesor / student”, se
observă dacă profesorul încurajează întrebările studenţilor, dacă manifestă interes pentru
ideile lor, dacă este disponibil să răspundă la întrebări, dacă intervine la realizarea sarcinilor
etc. În factorul “organizare”, se observă dacă profesorul evidenţiază punctele mai importante
ale materiei, dacă obiectivele cursului sunt clar enunţate, dacă lecturile suplimentare propuse
studenţilor completează materia predată etc.

Or, validitatea datelor obţinute pe baza observaţiei în sala de clasă ca metodă de
apreciere a activităţii de predare în universităţi este influenţată de cîţiva factori şi anume: în ce
scop este observată activitatea, ce este observat, cine sunt cei care observă, cînd se fac
observaţiile. Cei mai de încredere observatori sunt colegii, dacă aceştea sunt familiarizaţi cu
conţinutul disciplinei persoanei observate, cît şi persoanele care au pregătire în ceea ce
priveşte utilizarea tehnicilor de observaţie, sau experienţă ca observatori. Observaţiile
efectuate de colegi sunt flexibile, informale şi sunt utile pentru cei care doresc să-şi
perfecţioneze activitatea. În cazul în care observaţiile sunt realizate pentru luarea unor decizii
de personal, ele trebuie efectuate în mod riguros, standardizat de către specialişti cu
experienţă în domeniu pe parcursul mai multor vizite.
D) Raportul activităţii de predare
Pe lîngă chestionarele adresate studenţilor, chestionarele adresate experţilor şi grila de
observaţie în sala de clasă, raportul activităţii de predare a profesorului constituie un mijloc
de evaluare destul de popular în unele instituţii. Deseori conceput de profesor, raportul
relatează activităţile lui de predare şi poate fi mai mult sau mai puţin elaborat în dependenţă
de scopurile pe care le urmăreşte.
Raportul activităţii de predare suscită şi el multiple dezbateri, anume pentru că
scopurile pe care le urmăreşte sunt rar bine explicate iar gradul de confidenţialitate este rar
fixat. Carroll (1981) îl defineşte ca un chestionar deschis care cere răspunsuri concise la
întrebări legate de predare. Este un raport de activitate care face parte dintr-un dosar pentru
necesităţile administraţiei. Pentru Carroll raportul activităţii de predare constituie o sursă de
informare mai completă decît opinia studenţilor. Mai mulţi autori constată că raportul
activităţii de predare elaborat de profesor trebuie considerat ca o sursă complementară de
informare în comparaţie cu chestionarul destinat studenţilor şi chestionarul destinat experţilor.
Acest mijloc de evaluare permite profesorului de a descrie personal activităţile sale şi
contextul său de predare.
Raportul activităţii de predare poate servi atît în scopuri formative cît şi în scopuri
administrative. În scopuri formative raportul este asimilat cu un instrument de auto-evaluare
care permite profesorului de a face o analiză calitativă a activităţii sale de predare. Realizat în
scopuri administrative, raportul va conţine mai ales date cantitative asupra activităţilor şi
contextului de predare (identificarea cursurilor ţinute, numărul de studenţi înscrişi, treapta de
învăţămînt, numărul de teze supervizate etc.).
În anul 1986 Asociaţia Canadiană a profesorilor universitari a publicat un buletin
special privind “dosarul de predare a profesorului”. Autorii dosarului (Shore şi al., 1986),
definesc acest dosar ca un raport - rezumat al realizărilor şi principalelor puncte forte ale unui
profesor în predarea sa. Autori asociază dosarul de predare a profesorului cu dosarul său de
cercetare, în care se înscriu publicaţiile, invenţiile, distincţiile sale. Pentru aceşti autori,
dosarul de predare trebuie să furnizeze scurte informaţii selectate în aşa fel ca acestea să
reflecte cel mai fidel posibil competenţa şi calitatea predării profesorului. Carroll (1981)
adaugă că forma sa trebuie să fie clară, directă, succintă, pentru a nu deveni o sarcină
plictisitoare şi laborioasă pentru profesor. Sullivan (1977) subliniază că raportul trebuie să
conţină şi o listă de activităţi la care profesorul a participat în scopul ameliorării predării sale
(ateliere, seminare, conferinţe etc.). Freunch-Lazovik (1981) sugerează că activităţile de
perfecţionare trebuie să fie consemnate în raport, recomandînd ca la aceste activităţi să fie
adăugate şi cele legate de participarea în diverse comitete pedagogice (comitete de elaborare
a politicilor de evaluare, de revizuire a cursurilor şi programelor etc.).
E) Aprecierile scrise
Aprecierile scrise oferite de studenţi sau colegi sunt metode utilizate frecvent pentru
obţinerea informaţiei legată de activitatea de predare. De cele mai multe ori ele iau forma
unor comentarii sau sugestii anexate chestionarelor de evaluare a cursurilor adresate
studenţilor. Aceştea sunt chemaţi să comenteze diferite aspecte ale cursului şi să ofere soluţii

pentru ameliorarea lui. În general, studenţii au tendinţa de a-si focaliza comentariile asupra
caracteristicilor profesorului şi asupra a ceea ce au învăţat la curs şi acordă mai puţină atenţie
organizării şi structurii cursului. De asemenea, studenţii oferă puţine propuneri de
îmbunătăţire a cursului, fiind consideraţi foarte buni critici dar mai puţin buni ca designeri ai
cursului (Brascamp şi al., 1981). Comentariile studenţilor oferă informaţii bogate şi
interesante care sunt utile profesorului pentru perfecţionarea activităţii didactice, dar
reprezintă o metodă pe care nu se poate baza în luarea deciziilor de personal.
Aprecierile scrise oferite de colegi, deseori sub forma scrisorilor de recomandare,
constituie, deasemenea, materiale importante în documentaţia necesară pentru luarea
deciziilor de personal. În universităţile americane, solicitarea scrisorilor de recomandare este
cea mai populară formă de apreciere scrisă pentru luarea deciziilor de titularizare şi
promovare. Deseori, instituţiile de prestigiu acceptă recomandări doar de la instituţii similare
sau mai prestigioase şi descurajează recomandările de la colegi. Credibilitatea scrisorilor de
recomandare este o problemă strîns legată de credibilitatea sursei care oferă recomandarea.
Or, mijloacele de evaluare sunt multiple şi variate. Un demers de evaluare riguros
impune o alegere adecvată a acestor mijloace. Studenţii pot evalua predarea, atît în scopuri
formative cît şi în scopuri administrative cu ajutorul chestionarelor riguros elaborate. Colegii
şi experţii, la rîndul lor, pot aduce informaţii valoroase privind conţinutul materiei predate
prin intermediul instrumentelor concepute în acest scop sau prin diverse aprecieri scrise.
Raportul activităţii de predare a profesorului, de asemenea, rămîne un mijloc preţios de autoevaluare atunci cînd este vorba de a descrie situaţii de învăţămînt unde el evoluează. Raportul
constituie pentru profesor şi un excelent mijloc de a reliefa investiţia sa în activitatea
academică în general.

5. Modelul de evaluare a calităţii predării
Din analiza realizată în compartimentele 1-4, putem conchide că cercetările privind
evaluarea predării în învăţămîntul universitar, deşi recente, sunt destul de vaste şi variate. Ele
pun în evidenţă principalele mai multe scopuri pot fi urmărite în procesul de evaluare; aceste
scopuri pot evolua în conformitate cu necesităţile persoanelor implicate;
Tabelul 10. Modelul de evaluare a calităţii predării

Activităţi:
• Activităţi în sala de
clasă (prelegeri,
seminare etc.)
• Activităţi practice
(dirijarea stagiilor,
practicii etc.)
• Activităţi de cercetare
(monitorizarea tezelor
Dimensiuni:
an, licenţă, masterat
• de
Prestaţia
etc.)
activităţii
• Planificarea
activităţii;
• Cunoaşterea
materiei;
Obiectul evaluării
• Suportul

(Ce evaluăm ?)
didactic

•

Performanţele
studenţilor

•
•

Administrativ
Formativ

Scopurile evaluării

(De ce evaluăm ?)

• Chestionare
• Grile de observare
Evaluarea
• Liste
de criterii
•calităţii
Examen
critic
Mijloacelepredării
evaluării
• (Cum
Raportevaluăm
de autoevaluare
?)

• Studenţi
• Colegi
Sursele
informare
• de
Experţi
/
consilieri
(Cine evaluează?)
• Profesori

•explorarea obiectului evaluării, manifestat în diverse activităţi ale profesorului
universitar, tinde să ia în considerare toate aspectele şi să demonstreze
complexitatea actului de predare şi prin aceasta comlexitatea actului de evaluare;
•sursele de informare consultate în procesul de evaluare sunt multiple; alegerea lor
depinde de activităţile evaluate;
•mijloacele de evaluare sunt diverse; principalele preocupări ale cercetătorilor privind
mijloacele de evaluare ţin de validarea şi utilizarea lor eficientă.;
•toate componentele evaluării: scopurile, obiectul , sursele şi mijloacele se află într-o
strînsă intercorelare.
Pornind de la eceste postulate, am trasat un tablou a ceea ce ar putea reprezenta
modelul evaluării globale şi complete a calităţii predării în învăţămîntul universitar (Tabelul
10).
În concepţia noastră modelul de evaluare a calităţii predării trebuie să enunţe clar
scopurile pe care le urmăreşte; trebuie să propună consultarea multiplelor surse de informare
şi utilizarea diverselor mijloace de evaluare aplicate în mod diferit activităţilor profesorului
universitar.

Capitolul II Elaborarea tehnicilor de evaluare
În capitolul precedent am arătat că mai multe mijloace şi tehnici de lucru sunt posibile
în materie de evaluare a calităţii predării, iar un demers de evaluare riguros impune o alegere
adecvată a acestor mijloace. În plus, am remarcat că toate componentele evaluării: scopuriile
(administrativ, formativ); sursele de informare (studenţi, colegi, experţi / consilieri, profesor);
obiectul evaluării (tipul de activitate şi dimensiunile acesteia) se află într-o strînsă
intercorelare. Rezultatele analizei acestor intercorelaţii au fost schematizate în tabelul 11.
Tabelul 11. Relaţia obiect / surse / mijloace de evaluare
Obiectul evaluării
Surse de informare
Mijloace de evaluare
1. Planificarea şi cunoaşterea materiei

•

Experţi/ Consilieri

•
•

Examen critic
Liste de criterii

•

Studenţi (în cazurile
pertinente)

•

Chestionare

•

Profesorul

•

Fişe de criterii

2. Activităţi în sala de clasă
Prestaţia (curs, seminar etc.)
a. Performanţa profesorului

•

Colegi

•

Fişe de criterii

•

Studenţi

•

Chestionare

•

Experţi/ Consilieri

•
•

Fişe de criterii
Grile de observare

•

Experţi/ Conssilieri

•

Grile de observare

•

Experţi/ Consilieri

•

Fişe de criterii

•

Studenţi

•

Chestionare

4. Activităţi de cercetare (monitorizarea •
tezelor, proiectelor etc.)

Studenţi

•

Chestionare

b. Recepţionerea de către studenţi

c. Cadrul material
3. Activităţi practice (dirijarea stagiilor,
practicii etc.)

5. Materialul didactic

•

Experţi / Consilieri

•

Fişe de criterii

6. Performanţele studenţilor
a. Examinarea rezultatelor

•

Profesorul

•

Criterii personale

•

Experţi / Consilieri

•

Liste de criterii

b. Examinarea materialelor de
evaluare

1. Chestionare de evaluare destinate studenţilor
A. Scop administrativ
Evaluarea performanţei profesorului de către studenţi poate servi diverselor scopuri:
administrativ sau formativ, fiecare deosebindu-se prin anumite caracteristici, respectarea
cărora este de o importanţă majoră. Or, chestionarele administrative se referă, în mod
obligator, la ansamblul activităţilor care compun şarja profesorului. Ele sunt standardizate şi
se aplică la finele activităţii de instruire, de regulă, la solicitarea administraţiei. Dat fiind
faptul că chestionarele aplicate în scop administrativ deseori servesc la luarea deciziilor de
personal, respectarea tuturor rigorilor legate de elaborarea lor este extrem de importantă.
1.1. Evaluarea cursului
În elaborarea chestionarelor de evaluare a cursului destinate studenţilor am ţinut cont
de următorii factori de eficacitate:
• Factor 1 - pregătire şi organizare;
• Factor 2 - interes şi stimulare intelectuală;
• Factor 3 - prezentare ai abilităţii de comunicare;
• Factor 4 - interacţiune profesor-student;
• Factor 5 – evaluare şi retroacţiune;
• Fcator 6 - cunoaşterea materiei;
• Factor 7 - apreciere generală.

Tabelul de mai jos cuprinde factorii menţionaţi, materializaţi în indicatori care
exprimă comportamente observabile şi măsurabile pe baza cărora se construiesc şi se
validează chestionarele de evaluare a cursurilor destinate studenţilor.
Tabelul 11. Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea cursurilor
Factorul 1
Factorul 2
Factorul 3
Factorul 4
Factorul 5
Factorul 6
Pregătire şi
Interes şi
Prezentare
Interacţiune
Cunoaşterea
Evaluare şi
organizare
stimulare
şi abilităţi
profesormateriei
retroacţiune
intelectuală de
student
comunicare
Planul cursului Profesorul a Expunerea
Profesorul a
Examinarea a
Profesorul
a fost clar
manifestat
profesorului încurajat
reflectat
stăpîneşte
prezentat
interes
a fost clară
participarea
conţinutul
materia
pentru
studenţilor la tratat la curs
predată
predare
discuţii
Obiectivele
Predarea
Exprimarea Profesorul a
Criteriile de
Cunoştinţele
cursului au fost profesorului verbală
manifestat o
evaluare au
profesorului
clar definite
a fost
(ritm,
atitudine
fost clare
în domeniul
stimulativă intonaţie) a pozitivă faţă
disciplinei
contribui la de studenţi
predate sunt
înţelegerea
vaste
materiei
Conţinutul
Profesorul a Expunerea
Profesorul a
Profesorul a
Profesorul
cursului a fost suscitat
profesorului respectat
apreciat
este la curent
bine structurat interesul
a fost
ideile şi
obiectiv
cu realizările
studenţilor
concisă
opiniile
performanţele ştiinţifice de
studenţilor
studenţilor
ultimă oră
Suportul
Profesorul
Expresia
Profesorul a
Examinarea a
Profesorul a
didactic
s-a bazat pe non-verbală manifestat
reflectat
integrat
(scheme,
cunoştinţele (mimica,
onestitate în
conţinutul
rezultatele
tablouri,
anterioare
gestica) a
relaţiile cu
tratat la curs
recentelor
diapozitive
ale
contribuit la studenţii
cercetări în
etc.) a fost
studenţilor
evidenţierea
cursul predat
utilizat eficient
punctelor
esenţiale ale
expunerii
Planul cursului Profesorul a Retorica
Posibilităţile Profesorul a
Profesorul s-a
a fost respectat prezentat
profesorului de a contacta utilizat metode îngrijit de
materia într- a fost
profesorul au adecvate de
corectitudine
o manieră
adecvată
fost
evaluare
a informaţiei
interesantă
satisfăcătoare
vehiculate
Noţiunile cheie Profesorul a
Comentariile Ponderea
Profesorul a
au fost
încurajat
profesorului
acordată
realizat cu
suficient
activismul
au fost utile
diverselor
eficacitate
explicate
studenţilor
modalităţi de
principiul
evaluare a fost interdisciplin
explicată
arităţii
Materialul
Profesorul a
Profesorul a
Instrucţiunile
Profesorul a
predat a fost
stimulat
fost
pentru
transferat
bine
gîndirea
disponibil să efectuarea
cunoştinţele
documentat
creativă a
răspundă cu
lucrărilor au
predate spre
studenţilor
claritate la
fost clar
disciplinele

întrebările
studenţilor
Profesorul a
utilizat diverse
metode de
predare
Materialul
predat a fost
bine
documentat

enunţate

Profesorul a
motivat
curiozitatea
intelectuală
Profesorul a
manifestat
dinamism în
predare

Factorul 1: Pregătirea şi organizarea cursului
Acest factor poate fi materializat printr-o serie de indicatori care reflectă pregătirea
conţinutului cursului şi organizarea acestuia. Lista prezentă nu este exhaustivă, ea poate fi
completată. După cum se vede din tabel, pentru a evalua acest factor trebuie selectaţi
indicatori privind claritatea planului şi a obiectivelor cursului, a suportului didactic utilizat în
sala de curs. Este important de a ne interesa de petninenţa lecturilor recomandate, de claritatea
explicaţiilor profesorului şi a eficienţei timpului utilizat. Dacă unele elemente (documente
audiovizuale, note policopiate) sunt absente din anumite cursuri evaluate, enunţurile privind
aceste elemente trebuie excluse din chestionare.
Factorul 2: Interesul şi stimularea intelectuală
Nu e uşor de a găsi indicatorii care ar ilustra acest factor. Un lucru trebuie să atragă
atenţia elaboratorului de chestionare: disciplina predată poate influenţa evaluarea. Conform
unor studii (Bernard, 1992), există cursuri (de exemplu, statistica, metodologia cercetării şi
alte cursuri obligatorii) “nepreferate” de studenţi. Cît nu s-ar strădui profesorul să intereseze
studenţii, asemenea cursuri riscă să fie evaluate negativ, spre deosebire de cursurile
“preferate” de studenţi.
Factorul 3: Prezentare şi abilităţi de comunicare
Acest factor e de o importanţă majoră. El ţine de claritatea expresiei verbale şi nonverbale a profesorului, de calităţile lui oratorice. Nu sunt rare cazurile cînd din motivul unor
dezabilităţi de comunicare (tempou prea rapid, gestică şi mimică neadecvată) profesorul, deşi
stîpîneşte materia, nu o poate prezenta clar studenţilor.
Factorul 4: Interacţiunea profesor-student.
Mai mulţi indicatori sunt posibili pentru ilustrarea acestui factor. Însă şi aici trebuie
manifestată prudenţă, dat fiind faptul că anumiţi indicatori nu pot fi aplicaţi la orice curs: de
exemplu, un profesor care predă în grupe numeroase nu întotdeauna poate face studenţii să
participe la discuţii pe un anumit subiect: acest lucru poate fi realizat doar în grupe puţin
numerose.
Factorul 5: Evaluare şi retroacţiune
Alegerea indicatorilor pentru ilustrarea acestui factor care ar conveni tuturor cursurilor
poate furniza anumite dificultăţi legate de formele de evaluare şi momentul administrării
chestionarului. Dacă forma de evaluare este doar examenul de la finele simestrului, indicatorii
trebuie să reprezinte anume această formă de evaluare. Dacă evaluarea presupune şi alte
forme (testări, lucrări de control), efectuate pe parcursul semestrului, indicatorii trebuie să ia
în considerare şi aceste forme de evaluare. Concomitent, trebuie să se ţină cont de faptul că
chestionarele în scopuri administrative se aplică numai după ce studenţii au susţinut probele
de evaluare (colocvii, examene, testări etc.)
Factorul 6 : Cunoaşterea materiei predate
Unii profesori insistă asupra cunoaşterii opiniei studenţilor privind competenţele lor
academice. Alţii sunt în plin dezacord cu această teză, specificînd că studenţii nu sunt capabili

pentru a judeca un asemenea factor. Or, după cum am relatat mai sus (capitolul I) părerile
diferă. Considerăm că un asemenea factor este foarte important pentru evaluarea calităţii, iar
studenţii, în general, sunt apţi să emită judecăţi valide. Trebuie doar să se atragă atenţia la
unele momente. De exemplu, s-ar putea să se introducă asemenea indicatori în chestionarele
elaborate pentru studenţii anilor superiori care au deja experienţă şi sunt în măsură să
aprecieze competenţa academică a profesorului. În cazurile cînd profesorul obţine la acest
factor rezultate slabe, s-ar putea să se verifice pertinenţa lor prin evaluarea materiei de către
experţi sau colegi.
Există şi alte dificultăţi legate de indicatorii care permit evaluarea cunoaşterii materiei.
De exemplu se consideră că un indicator de tipul “profesorul este competent” este ambiguu,
dat fiind faptul că nu este clar ce se subînţelege prin cuvîntul “competenţă”: cea predagocică
sau cea academică. Toţi indicatorii chestionarului verifică, de fapt, competenţa pedagocică şi
numai indicatorii acestui factor - pe cea academică. Deci includerea lui rămîne la descreţia
elaboratorilor de chestionare.
Factorul 7: Apreciază generală
Factorul vizează aprecierea globală a predării. Interpretarea rezultatelor indicatorilor
acestui factor este delicată, deoarece el nu constituie suma răspunsurilor la ceilalţi factori ale
chestionarului. Nu se recomandă să se ia o decizie administrativă doar în baza acestui factor,
dat fiind faptul că el poate fi supus influenţei mai multor variabile ca disciplina predată sau
personalitatea profesorului.
1.2. Evaluarea seminarelor
Seminarul este o întîlnire, de regulă, săptămînală a unui mic grup de studenţi (20-25)
cu un profesor care joacă rolul de expert sau animator. Seminarul permite de a explora
colectiv şi de a studia profund un subiect special. Or, seminarul nu vizează acoperirea tuturor
subiectelor abordate la curs; din contra, el se caracterizază prin aprofundarea unui subiect,
suficient de vast, pentru ca fiecare student să poată efectua o studiu specializat asupra unui
aspect particular.
Factorii de eficacitate referitoare la seminar nu se deosebesc radical de cei ai cursului
magistral. Totuşi există unele particularităţi care vizează atît fractorii cît şi indicatorii
acestora. De exemplu, unul din factorii foarte importanţi pentru cursul magistral “prezentare
ai abilităţii de comunicare” nu joacă un rol preponderent în cadrul seminarelor. În schimb
creşte rolul unor asemenea factori ca “interacţiune profesor-student” şi “evaluare şi
retroacţiune”.
În elaborarea chestionarelor de evaluare a seminarelor destinate studenţilor ne-am
bazat pe următorii factori de eficacitate:
• Factor 1 – pregătire şi organizare;
• Factor 2 – interes şi stimulare intelectuală;
• Factor 3 – interacţiune profesor-student;
• Factor 4 – evaluare şi retroacţiune;
• Fcator 5 – cunoaşterea materiei;
• Factor 6 – apreciere generală.
Tabelul de mai jos cuprinde factorii menţionaţi, materializaţi în indicatori
reprezentativi în baza cărora se construiesc şi se validează chestionarele de evaluare a
seminarelor destinate studenţilor. Este important de a defini, în prealabil, contextul
desfăşurării seminarelor şi de a selecta indicatorii cei mai adecvaţi situaţiilor specifice pentru
toate seminarele.

Tabelul 12. Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea seminarelor
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factorul 4
Factorul 5
Evaluare şi
Cunoaşterea
Pregătire şi
Interes şi
Interacţiune
retroacţiune
materiei
organizare
stimulare
profesor-student
intelectuală
Obiectivele
Profesorul a
Profesorul a
Criteriile de
Profesorul
seminarelor au
încurajat
încurajat
evaluare în cadrul stăpîneşte
fost clar definite activismul
schimbul de
seminarelor au
materia abordată
studenţilor
opinii şi idei
fost clare
la seminare.
Conţinutul
Profesorul a
Profesorul a
Profesorul a
Cunoştinţele
seminarelor a
manifestat
respectat ideile şi apreciat obiectiv
profesorului în
asigurat
interes pentru
opiniile
performanţele
domeniul
atingerea
activitatea
studenţilor
studenţilor
disciplinei vizate
obiectivelor
studenţilor
sunt vaste
Explicaţiile
Profesorul a
Profesorul a
Probele scrise au Profesorul este
pentru realizarea stimulat
încurajat
reflectat
la curent cu
activităţilor au
încadrarea
conţinutul tratat la realizările
Gîndirea
fost clare
studenţilor
în
seminar
ştiinţifice de
creativă
discuţii
ultimă oră
Şarja de mujncă
la seminare a
fost adecvată

Lecturile
recomandate au
favorizat
progresul
studenţilor
Profesorul a
utilizat diverse
metode
dedidactice
Sarcinile
suplimentare au
fost utile

Profesorul a
încurajat
dezvoltarea
noilor idei

Profesorul a
manifestat
atitudine pozitivă
faţă de studenţi

Profesorul a
utilizat metode
adecvate de
evaluare

Profesorul s-a
îngrijit de
corectitudinea
informaţiei
vehiculate

Profesorul a ajutat Comentariile
studenţii să
profesorului au
înfrunte
fost utile
dificultăţile
Obiecţiile
profesorului au
fost constructive

1.3. Evaluarea lucrărilor practice / de laborator
Scopul lucrărilor practice sau de laborator este de a contribui la stăpînirea de către
studenţi a unor obiective care nu pot fi verificate prin alte metode. În cadrul acestor activităţi
studentul este cu mult mai activ, dat fiind faptul că anume el trebuie să efectueze lucrările sau
experienţele.
În elaborarea chestionarelor pentru evaluarea lucrărilor practice şi/sau de laborator neam condus de factori de eficacitate specifici cursului şi seminarelor, dată fiind generalitatea
lor pentru diverse activităţi, specificînd doar indicatorii, după o analiză minuţioasă a
contextului care urma să fie evaluat.
• Factor 1 – pregătire şi organizare;
• Factor 2 – interes şi stimulare intelectuală;

•
•
•
•

Factor 3 – interacţiune profesor-student;
Factor 4 – evaluare şi retroacţiune;
Fcator 5 – cunoaşterea materiei;
Factor 6 – apreciere generală.
Tabelul de mai jos cuprinde factorii menţionaţi, materializaţi în indicatori
reprezentativi în baza cărora se construiesc şi se validează chestionarele de evaluare a
lucrărilor practice / de laborator destinate studenţilor.

Factor 1
Pregătire şi
organizare
Obiectivele
lucrărilor au fost
clare

Conţinutul
lucrărilor au
asigurat
atingerea
obiectivelor
Experienţele
realizate au
contribuit la
înţelegerea
materiei
Experienţele au
fost ilustrative

Tabelul 13. Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea
lucrărilor practice / de laborator
Factor 2
Factor 3
Factorul 4
Factorul 5
Interacţiune
Evaluare
şi
Cunoaşterea
Interes şi stimulare
profesor-student retroacţiune
materiei
intelectuală
Profesorul a
manifestat interes
pentru activitatea
studenţilor

Profesorul a
încurajat
studenţii să
adreseze
întrebări
Profesorul a
Profesorul a
încurajat activismul răspuns clar la
studenţilor
întrebările
studenţilor
În cadrul lucrărilor
profesorul a
stimulat
reflecţia

Profesorul a
ajutat studenţii
să înfrunte
dificultăţile

Profesorul a
încurajat
dezvoltarea noilor
idei

Profesorul a
manifestat o
atitudine
pozitivă faţă de
studenţi
Profesorul a
respectat ideile
şi opiniile
studenţilor

Explicaţiile
Lucrările au fost
pentru realizarea stimulative
activităţilor au
fost clare
Lucrările au
contribuit la
dezvoltarea unor
abilităţi noi

Criteriile de
evaluare în
cadrul
lucrărilor au
fost clare
Profesorul a
apreciat
obiectiv
performanţele
studenţilor
Profesorul a
manifestat
obiectivitate în
evaluare
Comentariile
profesorului au
fost utile

Profesorul
stăpîneşte materia
abordată în cadrul
lucrărilor
Cunoştinţele
profesorului în
domeniul
disciplinei vizate
sunt vaste
Profesorul este la
curent cu
realizările
ştiinţifice de
ultimă oră
Profesorul s-a
îngrijit de
corectitudinea
informaţiei
vehiculate

Obiecţiile
profesorului au
nfost
constructive

1.4. Evaluarea practicii (stagiilor)
În cadrul multor specialităţi, practica/stagiile fac parte integrantă din programele de
formare a specialistului. Ele contribuie la formarea abilităţilor practice şi, de regulă, se
desfăşoară într-un mediu înrudit cu cel al viitoarei activităţi de muncă a stagiarului. Durata şi
modalităţile unui stagiu variază considerabil în conformitate cu profesia şi programul de
formare şi se poate desfăşura săptămînal sau pe parcursul unei durate de timp mai lungi
(cîteva luni, un semestru etc.)

În elaborarea chestionarelor pentru evaluarea practicii/stagiilor ne-am bazat pe factori
de eficacitate enunţaţi mai sus, însă am introdus un factor semnificativ care se referă la
calităţile profesorului de a încadra studenţii în această activitate.
• Factor 1 – pregătire şi organizare;
• Factor 2 – interes şi stimulare intelectuală;
• Factor 3 – interacţiune profesor-student;
• Factor 4 – încadrarea studenţilor;
• Factor 5 – evaluare şi retroacţiune;
• Fcator 6 – cunoaşterea materiei;
• Factor 7 – apreciere generală.
Tabelul de mai jos cuprinde factorii menţionaţi, materializaţi în indicatori
reprezentativi, în baza cărora se construiesc şi se validează chestionarele de evaluare a
stagiilor.
Tabelul 13. Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea practicii / stagiilor
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factorul 4
Factorul 5
Factorul 6
Interes şi
Evaluare şi
Cunoaşterea
Pregătire şi
Interacţiune Încadrarea
stimulare
studenţilor
retroacţiune
materiei
organizare
profesorstudent
Obiectivele
Profesorul a
Profesorul a Profesorul a
Retroacţiunil Conducătorul
practicii au
manifestat
contribuit la stimulat
e profesorului stăpîneşte
fost clar
interes pentru depăşirea
aplicarea de
au fost
materia
definite
încadrarea
dificultăţilor către studenţi a frecvente
abordată la
studenţilor
întîmpinate teroriei în
practică
de studenţi
practică
Instructajele au Profesorul a
Profesorul a Profesorul a
Comentariile Cunoştinţele
contribuit la
încurajat
manifestat
favorizat
conducătorul profesorulio
informarea
angajarea
deschidere
asumarea
ui privind
în domeniul
studenţilor
activă a
faţă de
responsabilităţi activitatea
de
privind
studenţilor în ideile
i de către
studenţilor au desfăşurare a
desfăşurarea
acumularea
studenţilor
studenţi
fost
practicii sunt
stagiului
abilităţilor
constructive
vaste
practice
Conţinutul
Profesorul a
Profesorul a Profesorul a
Criteriile de
Profesorul
practicii a
stimulat
răspuns clar facilitat
evaluare a
este la curent
asigurat
curiozitatea
la
integrarea
stagiului au
cu realizările
realizarea
intelectuală a întrebările
studenţilor în
fost clare
ştiinţifice de
obiectivelor
studenţilor
studenţilor
echipa de
ultimă oră
muncă.
Profesorul a
Profesorul a Explicaţiile
Profesorul a
Profesorul s-a
respectat
ajutat
profesorului au apreciat
îngrijit de
orarul prevăzut
studenţii să fost clare
obiectiv
corectitudine
pentru
înfrunte
rezultatele
a informaţiei
consultaţii
dificultăţile
studenţilor
vehiculate
Profesorul a
Profesorul a Instrucţiunile
gestionat
respectat
conducătorului
eficient
opiniile
privind
desfăţurarea
studenţilor
efectuarea
practicii
raportului au

fost clare

1.5 Evaluarea tezelor / proiectelor de cercetare
Evaluarea de către studenţi a calităţii supervizării tezelor de an, de licenţă, sau a altor
lucrări scrise (eseuri, proiecte) nu e uşor de realizat. Numărul restrîns al studenţilor
supervizaţi de un profesor, relaţiile priveligiate care se stabilesc între profesor şi student,
specificul supervizăriii în cadrul diverselor discipline, cît şi exigenţele şi expectanţele mutuale
ale studentului şi profesorului pot apărea ca obstacole în evaluarea acestui tip de activitate.
Considerăm totuşi că o astfel de evaluare este şi posibilă şi necesară. Demersul de evaluare
poate fi similar cu cel reflectat anterior pentru evaluarea altor activităţi de învăţămînt, luînd în
consideraţie, bineînţeles, specificul activităţii în cauză. Pentru obţinerea unor informaţii
adecvate e nevoie sî ţinem cont de două momente:
• Chestionarul se distribuie unui număr suficient de studenţi sau absolvenţi (cel
puţin şapte persoane);
• Chestionarul se administrează după realizarea şi susţinerea tezelor sau proiectelor
de cercetare.
În elaborarea chestionarelor ne-am condus de următorii factori de eficacitate rezultaţi
din analiza cercetărilor din domeniu:
• Factor 1 - organizare, structură, claritate;
• Factor 2 - sprijinul acordat studentului;
• Factor 3 - atingerea obiectivelor specifice;
• Factor 4 - cunoaşterea materiei şi a metodologiei;
• Factor 5 - apreciere generală
Tabelul de mai jos cuprinde factorii identificaţi şi indicatorii care reprezintă aceşti
factori, în baza cărora se construiesc şi se validează chestionarele de evaluare a tezelor.
Tabelul 14. Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea tezelor
Factor 1
Organizare şi
claritate

Factor 2
Sprijinul acordat
studentului

Factor 3
Atingerea
obiectivelor
specifice

Factorul 4
Evaluare şi
retroacţiune

Factorul 5
Cunoaşterea
materiei şi a
metodologiei

Profesorul şi
studentul au
convenit asupra
planului de lucru
al cercetării

Profesorul a
încurajat
studentul în
realizarea
cercetării

Profesorul a
contribuit la
dezvoltarea
capacităţile de
analiză şi sinteză

Retroacţiunile
profesorului
au fost
frecvente

Cunoştinţele
profesorului
în domeniul
cercetării sunt
vaste

Profesorul şi
studentul au
precizat etapele
privind
desfăşurarea
cercetării

Profesorul a putut
să se adapteze la
schimbările
survenite în
evoluţia cercetării
studentului
(circumstanţe
imprevizibile,
schimbarea
intereselor etc.)
Profesorul a

Profesorul s-a
asigurat că
studentul cunoaşte
regulile privind
etica cercetării şi le
aplică

Obiecţiile
profesorului
privind
realizarea
cercetării au
fost
constructive

Cunoştinţele
profesorului
privind
metodologia
cercetării sunt
profunde

Profesorul a

Sugestiile

Profesorul

Profesorul cu

studentul au
convenit asupra
frecvenţei
întîlnirilor pentru
consultaţii

orientat studentul
spre sursele
informaţionale
relevante

Planul cercetării
(obiective,
metodologie etc) a
fost clar

Profesorul a fost
disponibil să ajute
studentul

Cerinţele
profesorului au
corespuns
obiectivelor şi
programei de
cercetare
Sarcina solicitată
studentului a
corespuns nivelului
său de formare

contribuit la
formarea
abilităţilor de
cercetare

Profesorul a ajutat
studentul să
justifice
metodologia
cercetării
Profesorul a ajutat Profesorul s-a
studentul să
asigurat că
exploreze diverse studentul cunoaşte
piste de cercetare. cerinţele privind
perfectarea tezelor

profesorului
privind
redactarea
cercetării au
fost utile

este la curent
cu cele mai
recente
realizări
ştiinţifice din
domeniu

Criteriile de
evaluare a
stagiului au
fost clare
Profesorul a
apreciat
obiectiv
rezultatele
studenţilor

Profesorul a
familiarizat
studentul cu
cerinţele privind
publicarea
retultatelor

1.6 Analiza comentariilor studenţilor
Comentariile, sugestiile studenţilor sunt o sursă suplimentară de informare care
reflectă satisfacţia sau insatisfacţia studenţilor vizavi de activităţile realizate. Ele sunt de cele
mai multe ori anexate chestionarelor de evaluare, iar studenţii sunt solicitaţi să comenteze
diferite aspecte ale cursului, seminarului etc. şi să ofere soluţii pentru îmbunătăţirea acestuia.
În general, studenţii au tendinţa de a-şi focaliza comentariile asupra caracteristicilor
instructorului şi asupra a ceea ce au învăţat la curs şi acordă mai puţină atenţie organizării şi
structurării cursului. De aceea aceste aspecte sunt cuprinse în chestionarele de evaluare.
Studenţii oferă, de asemenea, puţine propuneri de îmbunătăţire a cursului, fiind consideraţi
foarte buni critici dar mai puţin buni ca designeri ai cursului (Brasckamp şi al., 1981).
Comentariile studenţilor oferă informaţii bogate şi interesante care sunt utile profesorului
pentru perfecţionarea activităţii didactice, dar reprezintă o metodă pe care nu ne putem baza în
luarea deciziilor de personal.
Totuşi, unii profesori, preferă analiza comentariilor studenţilor care enunţă direct
momentele pozitive şi cele care necesită ameliorări, rezultatelor statistice ale evaluărilor care
li se par destul de “seci”. Prezentăm mai jos un model de analiză a comentariilor studenţilor
realizat în cadrul prezentei cercetări.

B. Scop formativ
Scopul evaluării formative, pe parcursul anului de studii, este de a permite
profesorului să identifice punctele forte şi punctele slabe ale predării lor. Profesorul poate
astfel să introducă corectările necesare şi să amelioreze cursul înainte de finele lui.
Elaborarea chestionarelor în scop formativ ţine de interesul şi iniţiativa profesorului.
Să amintim, că aceste chestionare se deosebesc de cele administrative printr-un şir de
caracteristici. Chestionarele se referă la anumite aspecte ale activităţii profesorului; se aplică
pe parcursul anului, deci, înaintea evaluării administrative; frecvenţa administrării depinde de
necesităţi şi rămîne la discreţia profesorului. Ele pot fi scrise sau orale, deschise sau închise.
Chestionarele scrise pot conţine indicatori privind punctele pozitive cît şi cele care necesită

ameliorare, formularea lor este suplă şi subiectivă. Profesorul poate solicita studenţilor o
opinie globală sau o evaluare detaliată a unui singur aspect, de exemplu: structura şi
conţinutul cursului, claritatea expunerii materialului predat, claritatea explicaţiilor pentru
sarcinile de realizat, explicitatea suportului didactic, relevanţa bibliografiei şi lecturilor
propuse etc.
1.7. Evaluarea formativă a cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice
Prezentăm mai jos cele mai importante aspecte ale activităţii profesorului universitar,
în baza cărora profesorul poate realiza evaluarea formativă dorită. Aceste aspecte sunt:
• Captarea atenţiei studenţilor;
• Introducerea subiectului;
• Explicarea subiectului;
• Mijloacele ajutătoare pentru predare şi învăţare;
• Menţinerea interesului studenţilor;
• Interacţiune profesor / student;
• Organizarea studenţilor;
• Retroacţiune;
• Comunicarea cu studenţii;
• Folosirea timpului;
• Rezumatul expunerii.
1.8. Evaluarea formativă a tezelor / proiectelor de cercetare
Evaluarea formativă a tezelor / proiectelor de cercetare are specificul său. Demersul
formativ, care urmăreşte scopul de a ameliora procesul de încadrare a studenţilor anilor
superiori în realizarea tezelor, permite ambelor părţi (profesor şi student) să-şi exprime
exigenţele, să-şi clarifice drepturile şi responsabilităţile pentru a ameliora procesul de dirijare
a lucrărilor. Evaluarea, în acest caz are loc pe toată durata de supervizare a studentului.
Factorii de eficacitate de bază pentru elaborarea demersului de evaluare formativă a
tezelor / proiectelor de cercetare sunt:
• Factor 1 - organizare, structură, claritate;
• Factor 2 - sprijinul acordat studentului;
• Factor 3 - atingerea obiectivelor specifice;
• Factor 4 - cunoaşterea materiei şi a metodologiei;
• Factor 5 - apreciere generală
Demersul cuprinde trei etape:
1. Conceperea proiectului de cercetare;
2. Realizarea proiectului de cercetare;
3. Redactarea proiectului de cercetare;
Fiecare etapă conţine indicatorii reprezentativi pentru factorii de eficacitate. Demersul
este realizat atît de profesor cît şi de student, servind drept instrument de auto-evaluare pentru
ambele părţi. La sfîrşitul fiecărei etape ambele părţi (profesor şi student) fac bilanţul
progresului muncii realizate.

2. Tehnici de evaluare destinate experţilor / consilierilor
Spre deosebire de studenţi care, de regulă, evaluează prestaţia cursurilor în sala de
clasă, experţii şi consilierii sunt abilitaţi să evalueze conţinutul, cunoaşterea, planificarea, cît
şi prezentarea materiei de către profesor.

În acest context este important de menţionat că nu orice persoană poate realiza o
evaluare validă a calităţii predării. Anumite criterii se impun în selecţia acestor persoane
(Bernard, 1992). Ele se referă la:
1. Gradul înalt de cunoştinţe din domeniul pe care trebuie să le posede evaluatorul;
2. Obiectivitatea, competenţa şi experienţa evaluativă recunoscută a persoanei
selectate;
3. Deţinerea de către evaluator a statutului posedat de candidat pentru a îndepărta
orice risc de competiţie între ei;
4. Existenţa competenţelor pedagogice recunoscute ale evaluatorului;
5. Existenţa unui număr suficient de evaluatori (colegi, experţi, consilieri) pentru a
asigura o mai bună fiabilitate a evaluării.
Elaborarea instrumentelor de evaluare destinate experţilor / consilierilor ţine de
anumite rigori care se referă la diversitatea dimensiunilor susceptibile evaluării. Mai multe
dimensiuni sunt propuse în procesul de evaluare a predării de către experţi (Champagne,
1982; Bernard 1992). Cele mai importante sunt:
1. Planificarea şi cunoaşterea materiei
2. Comunicarea în sala de calasă
3. Materialul didactic
4. Performanţa studenţilor
1. Planificarea cursului şi cunoaşterea materiei
Evaluarea acestei dimensiuni necesită identificarea componentelor şi a criteriilor de
evaluare. Pentru a evalua planificarea cursului am identificat următoarele componente:
• Obiective;
• Conţinuturi;
• Suport didactic şi documentare;
• Metode de predare/învăţare;
• Modalităţi şi material de evaluare.
Pentru fiecare din aceste componente am identificat cinci criterii:
• Claritate şi precizie;
• Exhaustivitate;
• Structură;
• Pertinenţă şi coerenţă;
• Stimulare intelectuală.
• Pentru a evalua cunoaşterea materiei de către profesor am identificat două criterii:
• Actualitatea materiei;
• Exactitatea informaţiei;
Tabelele de mai jos regrupează componentele, criteriile şi eventualii indicatori în
evaluarea planificării cursului şi cunoaşterii materiei de către profesor.
Tabelul 16. Componentele, criteriile şi indicatorii de evaluare a planificării cursului
Criterii de
Componentele cursului
evaluare
Obiective
Conţinut
Suport didactic
Metode de
Evaluare
şi documentare
predare/
învăţare
Claritate şi Obiectivele Conţinutul
Suportul
Metodele de
Criteriilor de
precizie
cursului
cursului este
didactic (note de predare/
evaluare sunt

sunt clare.
Obiectivele
enunţate
sunt precise
Exhaustivi
tate

Obiectivele
importante
sunt
realizate

Structură

Obiectivele
cursului
(generale,
de referinţă,
operaţianale
) sunt bine
structurate

Pertinenţă
şi coerenţă

Obiectivele
cursului
reflectă
obiectivele
programei.
Obiectivele
ţin cont de
contextul
predării

Stimulare
intelectuală

Obiectivele
cursului
stimulează
dezvoltarea
intelectuală

prezentat într-o curs, plan etc.)
manieră clară
este
comprehensiv

învăţare sunt
distincte

Conţinuturile
selectate sunt
complete.
Principalele
conţinuturi
sunt prezentate
Conţinutul
cursului este
bine structurat.

Compartimentel
e cursului sunt
bine
documentate

Metodele de
predare/
învăţare
sunt variate

Suportul
didactic
ilustreză materia
predată într-un
mod ordonat.
Suportul
didactic
completează
materia predată.
Suportul
didactic este
pertinent
Suportul
didactic
favorizează
realizarea
obiectivelor.
Suportul
didactic este
apropriat
studenţilor

Sarcinile
solicitate sunt
bine
planificate.
Timpul acordat
pentru
efectuarea
sarcinilor este
suficient.
Metodele de
predare/
învăţare
favorizează
atingerea
obiectivelor.

Segmentarea
conţinutului
este logică.

Conţinutul
corespunde
obiectivelor.
Nivelul de
dificultate este
adecvat
nivelului
studenţilor.
Conţinutul ţine
cont de
principiul
interdiscipli
narităţii
Conţinutul
Suportul
cursului este didactic
incitant
stimulativ

Sarcinile
solicitate sunt
adecvate
obiectivelor

Sarcinile
este propuse
studenţilor
motivează
învăţarea

clare.
Comentariile
privind
desfăşurarea
probelor de
evaluare sunt
explicite.
Evaluările sunt
suficient de
frecvente

Materialul
pentru probele
de evaluare
este bine
structurat

Probele de
evaluare
corespund
obiectivelor
cursului.
Evaluarea
reflectă
aspectele
importante ale
cursului.

Probele de
evaluare
stimulează
reflecţia

Tabelul 17. Componentele, criteriile şi indicatorii de evaluare a cunoaşterii materiei
Criterii de
Componentele cunoaşterii materiei
evaluare
Obiective
Conţinut
Suport didactic
Metode de
Material şi
şi documentare
predare/
modalităţi de
învăţare
evaluare
Actualitate
Obiectivele Conţinutul
Suportul
Metodele de
Materialul
şi
cursului
cursului
didactic (note de predare /
supus evaluării

exactitune

sunt actuale
Formularea
obiectivelor
este exactă

reflectă cele
mai recente
descoperiri în
domeniu.
Informaţia
prezentată în
curs este
exactă.

curs, lecturi,
bibliografie, etc)
este recent
Suportul
didactic (note de
curs, lecturi,
bibliografie, etc)
este relevant

învăţare sunt
contemporane
Metodele de
predare /
învăţare sunt
distincte

este actual
Modalităţile de
evaluare sunt
moderne

2. Comunicarea în sala de curs
Analiza planului de curs şi a cunoaşterii materiei constă în a examina materialele pe
care profesorul le utrilizează pentru a prezenta ansamblul cursului său studenţilor. Rezultatele
obţinute sunt de o importanţă majoră, dat fiind faptul că mijlocul cel mai potrivit unei astfel
de evaluări este examenul critic realizat de evaluatori în baza diverselor tehnicide evaluare
(Anexele 8, 9). Însă activitatea profesorului nu se limitează la această dimensiune.
Comunicarea în sala de curs este o altă dimensiune esenţială. Prin acest termen, noi
desemnăm tot ce are loc în sală în momentul întîlnirilor cu grupa. Această dimensiune poate fi
exprimară prin trei aspecte care corespund celor mai curente situaţii în cadrul cursurilor
universitare:
• performanţa profesorului care este “emiţătorul principal” al comunicării;
• recepţionarea de către student care este, în cea mai mare parte a timpului,
“receptorul principal” al comunicării;
• cadrul material, adică condiţiile fizice în care se derulează comunicarea.
Dat fiind faptul că rolurile de “emiţător” şi “receptor” pot varia considerabil în
dependenţă de forma şi metoda de învăţămînt, diverse mijloace de evaluare trebuie utilizate.
A. Performanţa profesorului:
Se consideră că performanţa profesorului constituie elementul fundamental al calităţii
comunicării în clasă. Or, anume acestui aspect i se consacră cea mai mare atenţie atît în ceea
ce priveşte evaluatorii; mijloacele propuse cît şi specificarea tehnicilor puse la punct pentru a
o analiza.
Observaţia în direct de către colegi constituie un mijloc mai puţin utilizat (cel puţin în
ţările Europei, SUA şi Canada), dar foarte util, în special dacă este practicat în mod reciproc.
E vorba de un grup mic de profesori care se cunosc bine şi dorind să amelioreze predarea,
formează o echipă. Fiecare colaborează la evaluarea altuia, fac schimb de idei privind
metodele utilizate şi propun, dacă e cazul, ameliorări. Bineînţeles, condiţia prealabilă a unei
atare de evaluări este încrederea reciprocă a membrilor echipei.
Expertul sau consilierul în pedagogie ar putea interveni, la rîndul lui, în mai multe
feluri. Pe lîngă o întrevedere cu profesorul şi studenţii (dacă e necesar) principalele mijloace
pe care le poate utiliza sunt observarea în direct sau prin intermediul bandei video, dacă
profesorul acceptă înregistrarea unei părţi a cursului său.
Cele menţionate ne orientează spre diverse tehnici pentru evaluarea performanţei
profesorului. În cadrul prezentei cercetări au fost adaptate şi validate două tehnici pe care le
considerăm mai reprezentative în evaluarea performanţei profesorului: fişa de criterii şi grila
de analiză.
Fişa de criterii adaptată pentru un curs magistral, cuprinde zece criterii care exprimă
competenţele pedagogice, în raport cu care au găsit consens atît profesorii cu experienţă cît şi
specialiştii în pedagogie. Aceste criterii sunt:
• Prezentarea materiei în mod structurat;
• Stimularea motivaţiei;

• Adaptarea cursului la nivelul studenţilor;
• Facilitarea integrării noilor cunoştinţe;
• Suscitarea participării studenţilor;
• Asigurarea înţelegerii de către studenţi;
• Favorizarea memorării;
• Variarea suportului didactic;
• Aplicarea tehnicilor expresiei orale;
• Menţinerea climatului favorabil.
Fiecare criteriu poate fi operaţionalizat în comportamente a căror prezenţă sau absenţă
sunt indici observabili ai acestor competenţe pedagogice.
Grila de analiză diferă de fişa de criterii prin faptul că ea permite o analiză sistematică
şi lineară, fiecare minut din lecţie putînd fi luat în consideraţie. Astfel apare posibilitatea de a
trasa profilul unei lecţii date, clasînd toate evenimentele care compun desfăşurarea ei în
categorii definite în prealabil. Profilul obţinut constituie o descriere obiectivă a ceea ce a avut
loc la curs.
Grila pe care o propunem conţine nouă aspecte şi este în mod special adaptată la
învăţământul superior pornind de la grilele existente. Prezentăm mai jos cele nouă aspecte şi
descrierea lor.
1. Structură: Profesorul introduce subiectul; prezintă planul lecţiei; stabileşte legături
de conţinut cu orele precedente, cu obiectivele cursului; cu viaţa profesională; cu
cursurile paralele; face un rezumat sau o sinteză; atrage atenţia asupra momentelor
importante sau dificile.
2. Informaţie: Profesorul enunţă principiile, legile, definiţiile, descrie, enumeră
faptele, face o analiză, o evaluare, o demonstraţie etc.
3. Explicaţie: Profesorul reia în alţi termeni; explică, comentează informaţia; aduce
exemple.
4. Ilustraţie: Profesorul aduce exemple concrete; face o aplicaţie, citează un caz real.
5. Organizare: Profesorul anunţă activităţile legate de curs; prezintă indicaţii asupra
desfăşurării cursului, descrie procedurile care vor fi urmate.
6. Retroacţiune: Profesorul comentează lucrările studenţilor, informează asupra
punctelor forte şi slabe; comentează o intervenţie; încurajează studenţii.
7. Incidente: linişte prelungită, deranjamente exterioare, incidente tehnice, confuzii
etc.
8. Interacţiune: Profesorul pune o întrebare; răspunde la o întrebare din partea
studenţilor; îi invită să intervină; discută cu ei.
9. Implicaţii personale: Profesorul face un comentariu personal, o glumă, un pic de
umor; exprimă sentimentele sale, face apel la experienţa sa personală.
B Recepţionarea de către studenţi:
Învăţămîntul fiind definit ca o formă de comunicare, este important de analizat şi a
doua faţetă a acestei comunicări, a cunoaşte recepţionarea mesajului de către studenţi. Acest
lucru poate fi realizat prin observarea în direct, obţinînd astfel imaginea completă şi fidelă a
situaţiei. Într-adevăr observarea în clasă permite la o terţă persoană de a evidenţia multiple
informaţii care nu pot fi întotdeauna identificate în rezultatul utilizării altor mijloace. Aceste
informaţii se referă la următoarele categorii:
• Semne de interes (ascultă în linişte, pun întrebări asupra materiei etc.);
• Semne de plictiseală (mişcări, priviri distrate, lecturi, suspine etc.);
• Semne de contestare (comentarii negative, mesaje neverbale, gălăgie etc.)

• Perturbări (conversaţii, plimbări etc.);
• Luarea de note etc.
C: Cadrul material
Cadrul material este un element neglijat, însă a cărui efect nu este mai puţin real
asupra calităţii comunicării, cu atât mai mult că pentru studenţi el e prezent în permanenţă.
Mijlocul adecvat pentru evaluarea acestui element este observarea în direct. Criteriile care
apar ca cele mai importante la cest capitol se referă la spaţiul disponibil, mobilier,
echipament, iluminare, vizibilitate, acustică, nivelul de bruiaj, audibilitate. Deşi pentru
utilizarea unei asemenea fişe nu există o competenţă specială credem că persoană cea mai
indicată ar fi consilierul care ar evalua această faţetă concomitent cu evaluarea altor aspecte.
3. Materialul didactic utilizat
Această dimensiune cuprinde notele de curs, lista lecturilor recomandate, ghidurile
pentru studenţi, diverse materiale policopiate, documente audiovizuale utilizate în expunere.
Criteriile care permit să se evalueze aceste materiale se referă la calitate, pertinenţ, utilizare,
alţi factori care le poate afeca eficacitatea. Modalitatea cea mai eficientă de evaluare a
materialelor didactice este examinarea lor critică de către specialist (expert, consilier),
aplicînd corect criteriile menţionate în diversele fişe de evaluare. Acestea se pot referi la
notele de curs, la utilizarea tablei, la alcătuirea şi utilizarea transparentelor etc.
Notele de curs se consideră materialul didactic de bază în învăţămîntul superior. Or,
posibilitatea de a dispune de instrumente de evaluare a calităţii lor este de importanţa majoră.
Tabelul 18 reprezintă criteriile de bază şi indicatorii utilizaţi în elaborarea fişelor de evaluare
a calităţii notelor de curs.
Tabelul 18. Criteriile şi indicatorii calităţii notelor de curs
Criteriul 1
Prezentare

Criteriul 2
Expresie

Criteriul 4
Ilustrare

Criteriul 5
Conţinut

• Tipografie
• Organizare
- titlu / subtitlu
- numerotaţie
• Evidenţierile în
text

•
•

•

•
•
•
•

•

Criteriul 3
“Facilitatori” de
învăţare
Vocabular
• Obiective
Complexitatea • Introduceri
frazelor
• Întrebări /exerciţii
Definirea
• Concordanţa între
termenilor
indicii facilitatori
şi de prezentare

Exemple
scrise
• Figuri:
- suficienţă
- claritate

Pertinenţă
Exactitudine
Actualitate
Adecvare

4. Performanţa studenţilor
Prin performanţa studenţilor înţelegem rezultatul produs de predare: achiziţiile
studenţilor măsurate, după caz, de examene, colocvii, lucrări scrise, proiecte etc. Este vorba
deci, pe de o parte, de a analiza modul de evaluare, adică forma, conţinutul, frecvenţa
lucrărilor, testărilor sau examenelor, în funcţie de obiectivele cursului iar, pe de altă parte, de
a analiza rezultatele, achiziţiile studenţilor.
În acest aspect, consilierul va interveni mai ales în examinarea modului de evaluare
utilizat de profesor, prin intermediul instrumentelor de evaluare elaborate în acest scop.
Cît priveşte rezultatele obţinute de studenţi, profesorul este persoana cea mai indicată
care poate să se pronunţe asupra calităţii lor, dar fiind faptul că anume el evaluează studenţii
şi le atribuie note.

3 Tehnici de auto-evaluare
După cum am menţionat mai sus participarea profesorului la procesul de evaluare este
esenţială pentru ameliorarea predării. Considerăm că numai profesorul care ia parte la

procesul de evaluare prin auto-evaluarea activităţii sale poate într-adevăr să-şi îmbunătăţească
activitatea. Există diverse mijloace şi instrumente de auto-evaluare a calităţii predării
(Champagne, 1982; Bernard 1992; Miclea, Opre, 2002). În linii mari, criteriile utilizate în
auto-evaluare, de fapt, coincid cu cele utilizate în hetero-evaluare (studenţi, experţi etc).
Considerăm firesc acest lucru, dat fiind faptul că este vorba de evaluarea calităţii predării
obţinute prin diferite surse de informare. În cazul auto-evaluării, important este cum
profesorul însuşi analizează activitatea sa. În plus, compararea rezultatelor obţinute în cadul
auto-evaluării şi hetero-evaluărilor pot contrubui decisiv la ameliorarea activităţii
profesorului.
Tabelul 19 reprezintă criteriile şi indicatorii care reflectă competenţele de predare.
Lista indicatorilor nu este exhaustivă şi, bineînţeles, poate fi completată.
Tabelul 19. Criteriile şi indicatorilor auto-evaluării competenţelor de predare
Criteriul 1
Criteriul 2
Criteriul 3
Criteriul 4
Criteriul 5
Pregătire şi
Interes şi
Interacţiune
Evaluare şi
Cunoaşterea
organizare
stimulare
profesor / student retroacţiune
materiei
• formulez clar
• predau într- • respect ideile • metodele de
• ofer
obiectivele
un stil
şi opiniile
evaluare sunt
informaţii
cursului
dinamic şi
studenţilor
obiective
corecte din
energic
punct de
• subliniez
• încurajez
• subiectele
vedere
• suscit
momentele
participarea
alese sunt
ştiinţific
cheie în materia
interesul
activă a
reprezentative
• cursul include
predată
studenţilor
studenţilor la
pentru
pentru
discuţii
materialul
rezultatele
• rezum punctele
materia
predat
recente de
• cer studenţilor
importante la
predată
cercetare din
• dezvolt la
sfîrşitul fiecărui
să-şi
domeniu
• încurajez
curs
argumenteze
studenţi
gîndirea
opiniile
competenţe de • abordez
• predau un
independen • corectez
auto-evaluare
multidisciplin
volum adecvat
tă
ar cursul
• modific
de cunoştinţe în
greşelile
predat
raport cu timpul • stimulez
studenţilor
cursul în
• cunosc
alocat
curiozitatea
fără să le fac
funcţie de
intelectuală
reproşuri
retroacţiunea
literatura de
• utilizez diverse
primită
specialitate
• recompensez
metode care
• ofer
facilitează
studenţii care
învăţarea
participă activ
răspunsuri
la cursuri
adecvate la
întrebările
studenţilor

Capitolul III Implementarea demersului de evaluare
1. Factorii contextuali ai evaluării
Cercetătorii au semnalat că anumite variabile influenţează rezultatele evaluării fapt ce
diminuează considerabil fidelitatea şi validitatea acestora. În ultimii zece ani, tehnicile de
evaluare, în special cele adresate studenţilor, au făcut obiectul a numeroase studii al căror
obiectiv a fost testarea validităţii şi fidelităţii acestora. Ele au avut ca efect rafinarea
instrumentelor şi identificarea principalilor factori care ar putea biasa interpretarea
rezultatelor. Aceşti factori şi efectele pe care le induc sunt de mai multe tipuri:
• Variabile legate de caracteristicile cursului;

• Variabile legate de caracteristicile profesorului;
• Variabile legate de caracteristicile studenţilor;
• Variabile legate de modul de administrare a chestionarului.
1.1. Variabile legate de caracteristicile cursului:
Principalele caracteristici ale cursului susceptibile să influenţeze rezultatele evaluării
predării de către studenţi sunt:
A. Mărimea grupei;
B. Caracterul opţional sau obligatoriu al cursului;
C. Şarja de muncă a studentului;
D. Numărul de credite;
E. Disciplina.predată.
A. Mărimea grupei
Există diferenţe între evaluările realizate în grupuri mari şi în grupuri mici?
Răspunsurile la această întrebare denotă că cu cît numărul de studenţi în grupă este mai mare
cu atît evaluarea este mai puţit favorabilă. Alte studii nu găsesc nici o corelaţie între aceste
două variabile: evaluări înalte sunt date atît în grupe restrînse (15 persoane), cît şi în grupe
foarte numeroase (100 persoane şi mai mult) (Feldman, 1984). În fine, unii cercetători
(Cashin, 1992, ) afirmă că grupele cu număr redus de studenţi tind să ofere aprecieri uşor mai
favorabile; însă corelaţiile scăzute între mărimea grupei şi evaluările studenţilor arată că
mărimea grupei nu constituie o sursă îngrijorătoare de distorsiune.
O seride de autori (Marsh, 1982, Feldman, 1984, Centra, 1979) au încercat să
interpreteze aceste rezultate. Dacă pare uşor a înţelege de ce grupele mici (15 persoane)
acordă cote mai ridicate profesorilor (grupe omogene, interacţiunea profesor / student mai
liberă, posibilităţi de reajustare a cursului în funcţie de necesităţile studenţilor mai ridicate
etc.), este dificil de a înţelege de ce grupele numeroase (100 persoane şi mai mult) o fac.
Aceşti autori au avansat o serie de ipoteze: universităţile acordă resurse predării în grupe
numeroase; cei mai buni profesori, care manifestă interes anume pentru acest tip de predare şi
care au excelat, sunt aleşi anume pentru a îndeplini o asemenea sarcină. Autorii cred de
asemenea că unii profesori consideră ca o sfidare de a preda în grupe mari şi drept rezultat ei
îşi pregătesc mai bine cursurile, le organizează şi găsesc metode de predare adecvate mărimei
grupei. Ei adaugă că chiar profesorul poate fi cauza creşterii numărului de studenţi; reputaţia
bună a unui profesor poate orienta studenţii să aleagă anume cursul lui.
B. Caracterul opţional /obligatoriu al cursului:
Cercetările (Feldman, 1978, McKeache, 1979, Centra, 1979) indică că evaluările
cursurilor opţionale sunt mai favorabile decît în cazul cursurilor obligatorii; se pare că
profesorii şi studenţii sunt mai interesaţi de cursurile opţionale decît de cursurile obligatorii.
Se pare că această preferinţă se poate reflecta asupra predării profesorului şi asupra învăţării
studenţilor şi, deci asupra evaluării predării.
C. Şarja de muncă a studentului
Marsch (1984) a emis ipoteza următoare: cu cît şarja este mai resrînsă, cu atît
rezultalele evaluării predării vor fi mai pozitive. Însă in toate studiile sale autorul a obţinut
rezultate inverse: profesorul care cere mai mult de la studenţii săi, obţine rezultate mai
pozitive decît profesorul care solicită o şarjă mai mică. Pentru Marsch, variabilele “şarja de
muncă şi “interesul iniţial pentru materie” au influenţă asupra altor variabile (studenţi, curs)
care, la rîndul lor, se repercută asupra evaluării predării. Pentru autor aceste două variabile nu
sunt surse de biasare pentru că ele sunt inerente învăţării şi sunt profitabile pentru ea.
D. Numărul de credite
Cercetările demonstrează că evaluările cursurilor cu număr mare de credite tind să fie
mai favorabile evaluate decît cele cu număr mic de credite (Feldman, 1978, Marsh, 1987).

E. Disciplina predată
S-a demonstrat că domeniul din care face parte disciplina predată poate influenţa
evaluarea. Caracterul favorabil al evaluării scade treptat începînd cu cursurile din domeniul
artelor şi umanistice, continuînd cu ştiinţele biologice şi sociale, business, informatică,
matematică, inginerie şi ştiinţele fizice (Cashin, 1992; Feldman, 1978, McKeache, 1979).
1.2. Variabilele legate de caracteristicile profesorului
Variabilile examinate sunt:
A. Rangul academic;
B. Experienţa de muncă;
C. Sexul;
D. Personalitatea;
A. Rangul academic / didactic.
Feldman (1983) menţionează că o treime din cercetări asupra subiectului a demonstrat
că există o corelare între rangul academic al profesorului şi evaluarea globală a predării sale:
profesorul cu rang academic superior este evaluat mai favorabil decît profesorii cu rang
academic inferior. Autorul se miră că această variabilă ar putea influenţa evaluarea. El
presupune că studenţii manifestă anumite expectanţe vizavi de profesorul cu rang academic
superior, şi posibil aceste expectanţe ar conduce la o evaluare mai pozitivă. Se mai poate
presupune că aceşti profesori sunt cei care predau la anii superiori unde grupele sunt mai mici,
cursurile sunt opţionale şi că aceste caracteristici legate de fapt de curs, ar fi veritabilele
elemente care influenţează evaluarea. Feldman (1983) recunoaşte că cercetările asupra
subiectului trebuie continuate pentru a putea trage concluzii asupra influenţei acestei variabile
şi semnificaţia sa.
B. Experienţa profesorului
Conform unor cercetări (Feldman, 1983), vîrsta, vechimia în domeniu, nu corelează de
regulă, cu evaluările studenţilor. Însă, rezultatele altor studii demonstrează că profesorul
obţine evaluarea cea mai slabă în primul an de activitate. Curba urcă rapid pe parcursul
următorilor cinci ani, se stabilizează între 7 şi 12 ani de predare şi cade după 12 ani (Centra,
1979). Autorul a încercat să explice această ondulaţie menţionînd că după 12 ani de
experienţă în şarja profesorului pot interveni anumite modificări: de exemplu mai mulţi dintre
ei sunt antrenaţi în diverse sarcini administrative, cea ce le reduce timpul pentru predare.
C. Sexul
În conformitate cu cercetările realizate nu există corelaţii semnificative între genul
cadrului didactic şi evaluarea sa globală. Se observă totuşi că evaluările din partea studenţilor
favorizează uşor persoanele de sex feminin (Benett, 1982; Feldman, 1992; 1993).
D. Personalitatea profesorului
Cercetările efectuate în acest domeniu indică că vitalitaea şi entuziasmul profesorului
corelează în general pozitiv cu evaluările globale asupra predării (Feldman, 1986; Murray şi
al. 1990).
1.3. Variabilile legate de caracteristicile studenţilor
Variabilile legate de caracteristicile studenţilor sunt:
A. Caracteristicile biografice;
B. Capacităţile de învăţare;
C. Caracteristicile personale;
A. Caracteristicile biografice
În mod general studiile au arătat că există puţine relaţii între variabilile biografice
(vîrstă, sex, an academic) şi rezultatele evaluării predării. Totuşi, cercetătorii se întreabă dacă
studenţii anilor superiori acordă o evaluare mai favorabilă profesorilor lor decît studenţii la
debutul şcolarităţii universitare. Unele cercetări demonstrează că studenţii anilor superiori au

tendinţa să evalueze mai pozitiv predarea decît studenţii anilor inferiori. (Doyle, 1983).
Această tendinţă poate fi datorată creşterii mai multor factori: interesului studenţilor pentru
curs, sau a profesorului pentru predarea la anii superiori; faptului că cursul este opţional sau
că grupele sunt mai mici ce permite la o mai productivă interacţiune profesor / student. Pentru
moment, pare a fi imposibil de a da explicaţii exhaustive cu privire la aceste variabile.
B. Caracteristicile legate de capacităţile de învăţare
Majoritatea autorilor au exprimat variabila ”capacitatea de învăţare” prin nota obţinută
sau sperată de student. Cercetările privind influenţa notei obţinute sau sperate de student
asupra evaluării sunt foarte controversate. De ce nota obţinută la examen, sau nota sperată ar
influenţa rezultatele evaluării? Marsh (1984) şi Feldman (1976) au emis mai multe interpretări
pentru a explica acest fenomen:
- studentul care obţine o notă mai ridicată decît cea sperată estre mai indulgent faţă de
profesor şi-i acordă la rîndul său o evaluare mai pozitivă;
- notele obţinute de student depinde de învăţarea realizată. Astfel o corelaţie pozitivă
poate să se stabilească între învăţarea studenţilor şi evaluarea pe care i-o fac profesorului.
- studentul interesat de materia dată va învăţa mai mult şi va obţine rezultate mai bune.
Satisfacţia sa se va reflecta asupra evaluării profesorului.
C. Caracteristicile personale
Studenţii motivaţi sau interesaţi faţă de disciplina predată oferă evaluări mai favorabile
(Ory, 1980; Marsh şi Dumkin, 1992). Pentru Murray (1980), evaluarea este direct legată de
interesul iniţial al studentului pentru materia studiată, de motivele sale de a alege cursul, sau
de informaţia pe care o are cu privire la valoarea profesorului. Pentru Marsh (1983) interesul
iniţial pentru materie influenţează concomitent învăţarea studentului. După autor, cu cît
interesul iniţial pentru materie este mai mare, cu atît climatul este mai propice pentru învăţare,
şi deci, predarea este mai eficace. Această concluzie este împărtăşită atît de studenţi, cît şi de
profesor în momentul evaluării.
1.4. Variabilele legate de modul de administrare a chestionarului
Variabilele legate de modul de administrare a chestionarului se referă la:
A. Anonimatul studenţilor;
B. Enunţarea scopului evaluării
C. Prezenţa cadrului didactic;
D. Perioada de aplicare;
E. Procentajul studenţilor care răspund;
A. Anonimatul studenţilor
Conform unor cercetări asupra subiectului, studenţii a căror anonimat nu este respectat
acordă evaluări mult mai favorabile cadrului didactic decît studenţii a căror evaluări sunt
anonime ( Feldman, 1979; Stone şi al., 1977). Alte studii au demonstrat contrariul. Pare că
aceste rezultate contradictorii provin din context sau din instrucţiunile date studenţilor. De
exemplu, cînd se menţionează că evaluarea va servi în scopuri de cercetare, nu se constată nici
o diferenţă semnificativă între cei ce semnează sau cei ce nu semnează. Însă, dacă studentului
i se cere să-şi releve identitatea pentru a prezenta profesorului rezultatele, evaluarea este mai
favorabilă. În aceeaşi ordine de idei, dacă studentul ştie că rezultatele vor fi văzute de profesor
pînă la finele cursului, el va acorda o evaluare mai bună, temîndu-se că o evaluare slabă se va
repercuta asupra notei (Feldman, 1979).
B. Enunţarea scopului evaluării
Trebuie de explicat studenţilor scopul evaluării şi, dacă trebuie, această informaţie
poate influenţa rezultatele? Conform unor studii, cînd studenţii sunt informaţi că evaluarea
urmăreşte un scop administrativ, rezultatele sunt superioare celora obţinute cînd se indică
orice alt scop: ameliorarea predării, alegerea cursurilor, cercetarea etc. În plus, studenţii au
demonstrat că rezultatele sunt mai ridicate atunci cînd chestionarele sunt aplicate studenţilor

de administraţie decît atunci cînd ele sunt remise de asociaţiile studenţeşti (Abrami şi al.,
1976; Centra, 1976, Overal şi Marsh, 1979; Feldman, 1979).
C. Prezenţa cadrului didactic
Studiile au demonstrat că aprecierile sunt mai favorabile dacă profesorul distribuie
singur chestionarele şi rămîne în sală în timpul completării lor de către studenţi decît dacă
această sarcină o realizează o persoană neutră. Se presupune că în prezenţa profesorului
studenţii resimt anonimatul lor amenunţat, sau că ei manifestă mai multă indulgenţă faţă de
profesor. Totodată s-ar putea ca profesorul să exercite presiuni asupra studenţilor prin
intermediul unor remarci subtile destinate să amelioreze evaluarea lor (Feldman, 1979).
D. Perioada de aplicare
Cercetările efectuate la acest subiect au demonstrat că evaluările făcute în ziua
examenului sunt mai puţin favorabile comparativ cu cele efectuate în timpul semestrului
(Frey, 1976).
E. Procentajul studenţilor care răspund
Conform opiniei savanţilor, rezultatele furnizate de un număr restrîns de studenţi (mai
puţin de 60% din numărul total de studenţi care frecventează cursul) nu pot fi luate în
considerare (Bernard, 1992).
Rezumînd cele relatate mai sus, putem constata că anumite variabile au o influenţă
enormă asupra predării şi, drept urmare, asupra evaluării ei. Or, este extrem de important de a
verifica variabilele care au incidenţă asupra evaluării predării de către studenţi şi de a ţine
cont de ele în momentul interpretării rezultatelor obţinute, pentru a putea lua decizii obiective
asupra calităţii predării unui profesor.

2. Desfăşurarea demersului de evaluare
După determinarea modelului de evaluare şi elaborarea mijloacelor de evaluare
poate cel mai important lucru este de a asigura implementarea şi buna funcţionare a
procesului de evaluare. Ce obiective concrete se vor realiza în procesul de evaluare? Cum se
va desfăşura procesul de evaluare? Ce trebuie de întreprins ca acest proces să decurgă fără
dificultăţi? Procesul de evaluare stabilit este imuabil sau va fi revăzut cu regularitate? În acest
capitol vom încerca să răspundem la aceste întrebări.
2.1. Obiectivele şi etapele de desfăşurare a demersului de evaluare
Prin evaluarea activităţii de predare se realizează următoarele obiective:
• degajarea tabloului real al predării profesorului în toate dimensiunile sale,
permiţînd, astfel, identificarea punctelor forte şi punctelor slabe;
• furnizarea instrumentelor adecvate care permit o evaluare validă a calităţii predării
profesorului;
• dezvoltarea abilităţilor de predare care măresc competenţa profesorului în
organizarea activităţii didactice şi în comunicarea cu studenţii săi;
• dezvoltarea la profesor a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor care facilitează
auto-observarea şi auto-critica.
De regulă demersul de evaluare se desfăşoară în mai multe etape. Modelul pe care îl
propunem mai jos comportă trei etape (Tabelul 20):
1). Identificarea necesităţilor;
2). Propunerea soluţiilor;
3). Evaluarea – retroacţiune.
Tabelul 20. Etapele de desfăşurare a evaluării predării
Etapa 1. Identificarea necesităţilor
Examinarea

Colectarea

Analiza

Diagnostic

situaţiei

datelor

rezultatelor

Etapa 2. Propunerea soluţiilor

Identificarea momentelor
care necesită ameliorare

Inventarierea
soluţiilor

Alegerea mijloacelor
de soluţionare

Etapa 3. Evaluarea - retroacţiune

Evaluarea soluţiilor aplicate

Implementarea mijloacelor
de soluţionare

Da

Diagnostic

Modificări (Nu)

Evaluarea finală
a demersului

Să ne oprim mai detaliat la etapele evidenţiate.
Etapa 1. Etapa începe cu o examinare a situaţiei de evaluare în cadrul căreia
profesorul / expertul / consilierul (în dependenţă de faptul cine este responsabil de evaluare şi
în ce scopuri este ea desfăşurată) detalizează obiectul evaluării, determină necesităţile şi
originea lor, specifică rolul profesorului în predare etc. Aceasta este o perioadă de investigaţie
a multiplelor faţete a predării.
Colectarea datelor se caracterizează prin cercetarea şi căutarea informaţiei asupra
predării realizate de profesor. Este important să se ia în consideraţie scopurile evaluării,
aspectele care vor fi analizate, mijloacele care vor fi utilizate pentru a efectua această analiză,
persoanele susceptibile să intervină. Or, este vorba de a obţine un maximum de informaţie
disponibilă asupra fiecărui aspect.
După colectarea datelor se trece la analiză. Pornind de la criteriile care se conţin în
fiecare instrument concret, profesorul / expertul / consilierull analizează rezultatele obţinute.
Această fază permite trasarea unui profil al diverselor aspecte ale predării. Profilul fiind trasat
se pune un diagnostic care evidenţiază punctele forte şi punctele slabe ale predării.
Etapa II. În baza diagnosticului, profesorul alege punctele asupra cărora el
intenţionează să lucreze pentru a le ameliora. Echipa (profesorul, expertul, consilierul)
inventariază posibilele soluţii. Este important să se evite eliminarea rapidă a unor idei; orice
idee trebuie examinată minuţios. După alegerea unei sau mai multor soluţii, se specifică
modalităţile de soluţionare. Etapa II se termină cu aplicarea acestor mijloace în predare.
Etapa III. Odată cu aplicarea soluţiei, este important să se asigure o continuitate pentru
a verifica dacă ameliorarea aşteptată s-a produs. Aceasta este faza soluţiilor aplicate. O nouă
colectare a datelor poate fi necesară, însă de data aceasta, doar în funcţie de soluţia care a fost
pusă în aplicare. Datele culese permit un nou diagnostic. În cazul rezultatelor satisfăcătoare,
se trece la evaluarea finală a demersului, scopul căruia este de a identifica dacă obiectivele
vizate au fost atinse, dacă demersul a fost eficient etc. În cazul impunerii unor modificări noi,
se trece din nou la faza “Alegerea mijloacelor de soluţionare” a etapei II şi demersul continuă
în conformitate cu modelul prezentat.
2.2. Managementul rezultatelor evaluării
Implementarea demersului de evaluare trebuie să fie însoţit de un program de formare
pentru profesori (în special pentru cei tineri, cu experienţă mică).
Acest program de formare trebuie:
• să-i informeze asupra obiectivelor pedagogice;
• să-i formeze în diverse domenii ale predării – învăţării;

•

să-i pregătească să intervină în diferite situaţii de predare: grupe mari / mici,
seminare, lucrări de laborator, stagii etc.;
• să-i axeze pe ameliorarea tuturor aspectelor predării;
• să-i pregătească atît pentru evaluarea formativă cît şi pentru cea administrativă.
Prezentăm mai jos, cu titlu de exemplu, căteva teme / subiecte a programului de
formare
care pot fi abordate în cadrul atelierelor, conferinţelor, discuţiilor individuale cu profesorii:
• Conceperea şi a planificarea unui curs;
• Obiectivele pedagogice;
• Comunicarea eficientă a cursului;
• Predarea eficientă în cadrul seminarelor;
• Metode interactive de predare / învăţare;
• Evaluarea calităţii predării;
• Aprecierea studenţilor;
• Favorizarea lucrului independent al studenţilor;
• Utilizarea suportului didactic;
• Etc.

Rezumat
Procesul de evaluare a calităţii predării în învăţămîntul universitar este un proces
global şi complex. El cuprinde diverse componente, dimensiuni, factori şi criterii care
interrelaţionează. Eficienţa evaluării depinde în mod decisiv de conceperea şi aplicarea unui
model care ar lua în considerare aceste interrelaţii. În concepţia noastră modelul de evaluare a
calităţii predării trebuie să enunţe clar scopurile pe care le urmăreşte; trebuie să propună
consultarea multiplelor surse de informare şi utilizarea diverselor mijloace de evaluare
aplicate în mod diferit activităţilor profesorului universitar.
Scopurile de bază ale evaluării, formativ şi administrativ, au carcateristici distincte,
însă este important să subliniem că ambele scopuri, fără a fi opuse unul altuia, în
complementaritare, prin mijloace şi procedee specifice, furnizează date utile persoanei
evaluate.
Obiectul predării cuprinde diverse dimensiuni: proces, conţinut, rezultat, integrarea
cărora în actul de evaluare va reda în totalitate acest act complex şi multidimensional.
Precizarea factorilor de eficacitate şi a criteriilor de evaluare permit să se obţină o imagine
justă a competenţelor de predare a profesorului şi să se construiască instrumente valide de
evaluare.
Sursele de evaluare sunt multiple. Studenţii sunt indicaţi pentru evaluarea prestaţiilor
profesorului. Colegii şi experţii, la rîndul lor, pot juca un rol important în evaluare prin
analiza materiei predate, planificării cursului, gradului de cunoaştere a noţiunilor predate. În
fine, este important de a favoriza participarea profesorului la propria sa evaluare, dat fiind
faptul că el rămîne unul din elementele de bază a ameliorării predării. În plus, el este persoana
cea mai indicată pentru a identifica variabilele susceptibile să influenţeze evaluarea.
Mijloacele de evaluare sunt variate. Un demers de evaluare riguros impune o alegere
adecvată a acestor mijloace. Studenţii pot evalua predarea, atît în scopuri formative cît şi în
scopuri administrative cu ajutorul chestionarelor riguros elaborate. Colegii şi experţii, la
rîndul lor, pot aduce informaţii valoroase privind conţinutul materiei predate prin intermediul
instrumentelor concepute în acest scop sau prin diverse aprecieri scrise. Auto-evaluarea

profesorului de asemenea rămîne un mijloc preţios atunci cînd este vorba de a descrie situaţii
de învăţămînt unde el evoluează.
Un aspect important al evaluării îl constituie demersul de evaluare, obiectivele,
etapele de desfăşurare şi în mod special programele formative, care de fapt constituie
elementul esenţial al ameliorării calităţii predării în învăşămîntul universitar.
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