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Metode de evaluare în învă ământul pre colarțământul preșcolar școlar

                                      

Evaluarea reprezintă  totalitatea  activită ilor  prin  care  se  colectează,  organizează  iților prin care se colectează, organizează și și

interpretează  datele  ob inute  în  urma  aplicării  unor  tehnici,  metode   i  instrumente  deților prin care se colectează, organizează și și

măsurare,  elaborate  în  conformitate  cu  obiectivele  i  tipul  evaluării,  în  func ie  deși ților prin care se colectează, organizează și

con inutul  i  grupul de lucru vizat,  în  scopul  emiterii  unei  judecă i  de valoare pe care seților prin care se colectează, organizează și și ților prin care se colectează, organizează și

bazează o anumită decizie în plan educa ional.ților prin care se colectează, organizează și

 În mod curent prin evaluare în învă ământ se în elege actul didactic complex integratților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și

intregului proces de învă ământ care asigură eviden ierea cantită ii cuno tin elor dobândite iților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și și ților prin care se colectează, organizează și și

valoarea,  nivelul  performan elor  i  eficien a  acestora  la  un moment  dat  oferind  solu ii  deților prin care se colectează, organizează și și ților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și

perfec ionare a actului de predare-învă are.ților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și

În învă ământul pre colar evaluarea performan elor copilului pre colar se realizează cuților prin care se colectează, organizează și și ților prin care se colectează, organizează și și

modalită i  specifice  acestui  nivel  de  educare  i  instruire  având  în  vedere  faptul  căților prin care se colectează, organizează și și

achizi ionarea cuno tin elor nu reprezintă un scop în sine în această perioadă de via ă.ților prin care se colectează, organizează și și ților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și

Prin  intermediul  evaluării,  educatoarea  cunoa te  în  fiecare  etapă  a  desfă urăriiși și

procesului instructiv-educativ, nivelul atins de copii, identifică punctele forte i lacunele dinși

cuno tin ele, priceperile, deprinderile, aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. Pe bazași ților prin care se colectează, organizează și

diagnosticului, educatoarea stabile te măsurile necesare pentru completarea i aprofundareași și

cuno tin elor, corectarea deprinderilor gre ite, perfec ionarea priceperilor i deprinderilor. Totși ților prin care se colectează, organizează și și ților prin care se colectează, organizează și și

prin evaluare, educatoarea inventariază achizi iile copiilor i apreciază progresul înregistrat deților prin care se colectează, organizează și și

copil de la o etapă la alta a devenirii sale.   În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are

drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor,  priceperilor şi deprinderilor dobândite de

copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative

ale  muncii  educatoarei,  concretizată  în  modalităţile  de  abordare  a  conţinuturilor  şi  a

modalităţilor de transmitere ale acestora.

Evaluarea  rezultatelor  ob inute  de  copii  are  efecte  pozitive  asupra  activită ii  lor,ților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și

îndepline te un rol de supraveghere a activită ii pre colare. Verificările asupra acumulărilorși ților prin care se colectează, organizează și și

calitative i cantitative ale copiilor în procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea iși și

consolidarea cuno tin elor acumulate, care sunt fixate, sistematizate i integrate în structuri.și ților prin care se colectează, organizează și și

Dupa   func ia  pe  care  evaluarea   o  îndepline te  în  cadrul  procesului  mai  larg  alților prin care se colectează, organizează și și

stimulării  poten ialului  biopsihotic  al  copilului  i  al  optimizării  parametrilor  generali  aiților prin care se colectează, organizează și și

dezvoltării acestuia, formele de evaluare utilizate în grădini e sunt:ților prin care se colectează, organizează și
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-evaluarea ini ialățială , care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului

la  intrarea  în  grădini ă  sau  în  momentul  integrării  lui  în  diferite  categorii  de  vârstă  aleților prin care se colectează, organizează și

pre colarită ii; și ților prin care se colectează, organizează și

-evaluarea continuă sau de progres pe care o regăsim în derularea tuturor activită ilorților prin care se colectează, organizează și

curente  din  cadrul  grădini ei  i  care  operează  în  diverse  forme:  (ților prin care se colectează, organizează și și a  observării  continue  a

comportamentului copiilor, a surprinderii reac iilor pe care ei le auților prin care se colectează, organizează și  la solicitările diverse, a

semnalării progreselor pe care le ob in prin trecerea de la o sarcină la alta;  ților prin care se colectează, organizează și a recompensării

succeselor pe care copiii le ob in în învă are prin formule premiale de genul:,,Bravo’’,,Foarteților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și

bine’’,,Exceptional’’; a  atitudinilor  de  sprijin,de  încurajare   pentru  depă irea  anumitorși

obstacole i dificultă i de învă are prin formula ,,Se poate i mai bine’’,,Mai încearcă o dată’’;și ților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și și

 -evaluarea sumativă intervine, de obicei la finalul unei componente tematice care se

desfă oară   pe  o  durată  mai  mare  de  timp  sau  la  sfâr it  de  semestru  când  se  revizuiescși și

cuno tin ele,  abilită ile,  deprinderile  dobândite  în  acest  interval,  cu  scopul  întăririi  iși ților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și și

stabilizării noilor componente achizi ionate.ților prin care se colectează, organizează și

 Întregul  demers  evaluativ  se  realizează  cu  ajutorul  metodelor  adaptate,  strategii

didactice specifice învă ământului  pre colar.  La începutul  fiecților prin care se colectează, organizează și și ărui an şcolar,  primele două

săptămâni  sunt  rezervate  culegerii  de  date  pentru cunoaşterea  fiecărui  copil.  Metodele

utilizate de educatoare sunt:

•  observarea  copilului  în  timpul  diferitelor  activităţi  şi  momente  din  programul  zilnic,

consemnarea în protocoale individuale;

• dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de

cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor.

        În timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continuă a nivelului de

cunoştinţe  şi  deprinderi  prin  oportunităţile  oferite  de  regimul  zilnic,  fişele  de  evaluare,

observarea zilnică, prin convorbiri, studiul produselor activităţii, teste.

          Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată,

sistematică,de durată a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea

unui plan, precizarea instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de

vedere psihopedagogic.      

 Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădini ă. Acestea oferăților prin care se colectează, organizează și

o interac ionare directă între educatoare i copil.  Sunt flexibile i pot alterna întrebările înților prin care se colectează, organizează și și și

func ie de calitatea răspunsurilor.  Probele orale oferă copilului  posilbilitatea  de a formulaților prin care se colectează, organizează și

răspunsurile libere, fără a le structura; poate să- i justifice răspunsul.și
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Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări urmând

consemnarea  raspunsurilor i interpretarea lor.și

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice

din diverse planuri.

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor,

a intereselor, a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate,

colaje, picturi, modelaje etc.

Portofoliul este  o  metodă  de  evaluare  care  înmagazinează  date  despre  progresul

copilului, poate fi considerat ca o „carte de vizită” a pre colarului. Portofoliul poate cuprinde:și

o listă cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolu iei copilului; lucrări ale acestuia;și ților prin care se colectează, organizează și ților prin care se colectează, organizează și

poze cu sarcini/activită i  pe care acesta  le-a dus la  bun sfâr it  pe parcursul anului  colar,ților prin care se colectează, organizează și și și

rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) etc. În concluzie,

portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ

pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.

La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a

copiilor pentru a stabili programul următor sau pentru a finaliza fişele de progres de la finalul

pre colarită ii i de acces în şcoala primară. Pentru acest scop se planifică o perioadă de circași ților prin care se colectează, organizează și și

două săptămâni de evaluare finală. Fiecare tip de activitate şi fiecare categorie de activităţi

comune  are  forme  şi  metode  specifice.  Se  vehiculează  o  serie  de  caiete  de  muncă

independentă  şi  fişe  de  evaluare  consacrate  în  practică,  ce  pot  fi  însă  îmbogăţite  şi

diversificate.  Cele  mai  multe  s-au  elaborat  în  sfera  activităţilor   matematice  sau  pentru

exerciţiile grafice.

În povestiri,  repovestiri sau convorbiri se apelează la recunoaşterea unor scene din

poveşti, ordonarea lor cronologică, recunoaşterea unor obiecte, fiinţe, lucruri. La activităţile

de  educaţie  plastică  şi  activităţile  practice, evaluarea  se  realizează  chiar  prin  analiza

creaţiilor; la  educaţie muzicală se pot organiza serbări sau spectacole pentru părinţi, iar la

activităţile  de  educaţie  pentru  societate se  propun  acţiuni  de  curăţenie,  ordine,

autogospodărire,  îngrijirea  spaţiilor  verzi  sau  împodobirea  sălii  (în  care  pot  fi  evaluate

contribuţiile fiecărui copil). De asemenea, la  educaţie fizică se aplică probe de motricitate,

forţă, rezistenţă, îndemânare specifice vârstei.

          Contribuţia jocurilor şi a activităţilor alese, a opţionalelor se evaluează împreună cu

cea a activităţilor comune, deoarece este dificil să determinăm cât din performanţele copiilor

se  datorează  fiecărei  forme  de  activitate.  Important  este  ca  la  finele  fiecărei  activităţi,
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preşcolarii  să-şi  îmbunătăţească  rezultatele,  să  se  comporte  conform regulilor  stabilite  de

comun acord.

Astfel,  prin  toate  aceste  forme  de  evaluare  şi  metode  de  apreciere  a  rezultatelor,

preşcolarii devin treptat capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine, corect, ce

achiziţii noi au, dar şi ce lipsuri trebuie compensate. De asemenea, părinţii preşcolarilor vor

putea afla rezultatele evaluării prin întâlniri periodice, prin scrisori tematice, prin intermediul

copiilor care vor duce acasă desene, fişe, felicitări, tablouri confecţionate de ei, sporind astfel

preocuparea acestora pentru muca educativă şi conţinutul informaţional vehiculat de educatori

şi atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie.

 Aşadar,  prin  evaluare,  educatoarea  îşi  îndeplineşte  misiunea  nobilă  de  a  pregăti

copilul pentru o integrare fără disfuncţii în şcoală, de a urmări ce se întâmplă cu el şi după

terminare, furnizând învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe

diferite trepte.Urmând paşii unei evaluări eficiente şi respectând cerinţele acesteia, constituie

o modalitate de a moderniza procesul de învăţământ, precum şi de a spori rolul educaţiei în

formarea personalităţii copiilor.   
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