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PREFAŢĂ 
 
 
 Concepută ca instrument operaţional în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, lucrarea „Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia 
evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor” propune 
suporturi practic-acţionale, metodologice şi, deopotrivă, elemente de fundamentare 
teoretică pentru demersurile de (auto)instruire la disciplinele pedagogice şi, 
totodată, pentru demersurile didactice întreprinse de practicieni. 
 Adresându-se tuturor celor care urmează programe didactice de formare 
iniţială şi continuă, precum şi celor care doresc să se perfecţioneze şi să se 
autoperfecţioneze, lucrarea îşi propune să genereze şi să susţină reflecţia şi 
atitudinea activă şi critică a cititorului interesat să aprofundeze problematicile 
specifice „Teoriei şi metodologiei instruirii” şi „Teoriei şi metodologiei evaluării”.  
 Din dorinţa de a se asigura caracterul operaţional al acestei lucrări, în 
prezentarea didactică a temelor pedagogice selectate s-a optat pentru o structură 
algoritmică identică, structură care include: 

a) Obiective/ competenţe vizate prin studiul temei 
b) Termeni şi sintagme-cheie 
c) Suport teoretic 
d) Esenţializarea şi explicitarea conţinutului prin intermediul unor 

organizatori cognitivi/ scheme 
e) Sarcini de reflecţie şi exerciţii aplicative 
f) Sugestii pentru luarea notiţelor 
g) Recomandări bibliografice pentru studiul individual 

  - Bibliografie selectivă 
  - Bibliografie recomandată pentru aprofundări. 
 Multitudinea de prilejuri de reflecţie, de aplicare, de exersare şi elaborare, 
adesea creativă, situaţiile de învăţare problematizate şi euristice etc. reunite în 
secţiunea „Sarcini de reflecţie şi exerciţii aplicative” invită la receptare activă, 
interactivă şi critică, exprimabilă în cadrul cursurilor, seminariilor, dezbaterilor, dar 
şi în activitatea didactică efectivă, în proiectarea şi experimentarea propriilor 
practici pedagogice. EDITURA P
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 De altfel, şi secţiunea intitulată „Esenţializarea şi explicitarea conţinutului 
prin intermediul unor organizatori cognitivi/ scheme” poate fi valorificată de 
formatori sau chiar de cursanţi ca o sursă importantă pentru analize, comentarii, 
descrieri, explicaţii, punere de probleme, problematizări, rezolvări de probleme 
ş.a.m.d. Această secţiune conţine unele reprezentări iconice care ilustrează 
elemente componente ale secţiunii „Suport teoretic” sau care sunt independente de 
acesta, devenind, astfel, puncte de plecare în realizarea de reflecţii individuale sau 
colective, problematizări, nuanţări, aprofundări etc. 
 Nutrim speranţa că prin clarificările de ordin conceptual oferite, prin 
încercările de evidenţiere a relaţiilor şi a interrelaţiilor dintre concepte şi, cu 
deosebire, prin maniera reflexivă de interacţiune cu cititorul, îi oferim acestuia o 
provocare constructivă de organizare şi reorganizare, de construcţie şi reconstrucţie 
a experienţelor de învăţare, de cunoaştere şi de formare profesională teoretică şi 
practică. 
 
 

Autoarele 
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PARTEA I 
TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII 
 
 

Tema nr. 1 
 

DIDACTICA -  
ŞTIINŢĂ PEDAGOGICĂ FUNDAMENTALĂ 

 
 

O  Obiective/ competenţe vizate prin studiul temei: 

 
 O1 - să definească în manieră operaţională conceptele: didactică, didactica 

generală, didactica şcolară, didacticile speciale, didactica clasică, didactica modernă 

 O2 - să analizeze principalele repere în evoluţia istorică a conceptului de 

didactică 

 O3 - să descrie obiectul de studiu al didacticii, câmpul de acţiune al 

acesteia şi principalele sale ramuri 

 O4 - să explice relaţia de interdependenţă dintre funcţiile didacticii, 

respectiv funcţia teoretică/ de cunoaştere/ epistemologică, funcţia reflexivă şi 

funcţia practică/ utilitară/ pragmatică 

 O5 - să descrie raporturile dintre didactica generală şi ştiinţele cu care ea 

intră în relaţie, precum şi relaţiile dintre didactica generală şi didacticile speciale 

 O6 - să analizeze comparativ didactica tradiţională şi didactica modernă 

 O7 - să expliciteze direcţiile de dezvoltare ale didacticii contemporane, 

încadrându-le în paradigmele educaţionale contemporane 
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 Termeni şi sintagme-cheie: didactica clasică, didactica modernă, 

didactica generală, didactica şcolară, didacticile specialităţilor/ didacticile 
speciale, metodica specialităţii 

 

 Suport teoretic: 
 
1. Conceptul de „didactică” şi evoluţia sa istorică 
 Originea conceptului „didactică” se află în termenii greceşti „didaskein”  
(a învăţa), „didaktikos” (instrucţie, instruire), „didasko” (învăţare, învăţământ), 
„didactike” (arta învăţării). Această familie de cuvinte indică faptul că sfera 
conceptului „didactică” este extrem de cuprinzătoare, ea incluzând tot ceea ce se 
referă la problematica procesului de predare-învăţare, a învăţământului, a educaţiei 
şi a formării omului. Cu acest sens, conceptul de „didactică” a fost introdus în 
circulaţie, în secolul al XVII-lea, de către celebrul pedagog ceh Jan Amos 
Comenius (1592-1670), prin lucrarea sa „Didactica Magna” (Marea Didactică), 
publicată în anul 1632 în limba cehă şi în anul 1657 în limba latină. Această lucrare 
reprezintă opera fundamentală a lui Comenius şi conţine teoria sa pedagogică şi 
întregul său sistem de educaţie. 

Atribuindu-i-se conceptului semnificaţia iniţială de artă a predării, el era 
asimilat cu „arta universală de a-i învăţa pe toţi totul” („omnes omnia docendi 
artificium”). Comenius considera că a învăţa pe altul înseamnă a şti ceva şi a face 
şi pe altul să înveţe să ştie şi aceasta repede, plăcut şi temeinic şi în special cu 
ajutorul exemplelor, regulilor şi aplicaţiilor generale sau speciale. 

Procesul de cristalizare a unei teorii cuprinzătoare a procesului de 
învăţământ a fost complex şi gradual: de la organizarea şi conducerea 
procesului de învăţământ prin apel la elemente mistice şi speculaţii, s-a ajuns 
la concepţia lui Comenius, care considera că este vorba despre artă şi 
spontaneitate, apoi la necesitatea observaţiei sistematice, a fundamentării  
şi explicării ştiinţifice a acestui proces complex. 

Opera pedagogică a lui Comenius a constituit primul mare sistem de 
educaţie, a fost deschizătoare de drumuri şi se constituie într-o doctrină pedagogică 
care îşi păstrează, în mare parte, şi astăzi actualitatea; secolul XVII s-a mai numit 
în pedagogie „secolul didacticii”, iar Comenius a fost supranumit „Galilei al 
educaţiei” şi „Bacon al educaţiei”. EDITURA P
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PARTEA A II-A 
TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII 
 
 

Tema nr. 1 
 

SEMNIFICAŢII, IMPLICAŢII, OPERAŢIONALIZĂRI  
ALE CONCEPTULUI DE EVALUARE  

ÎN CÂMPUL EDUCAŢIEI 
 
 

O  Obiective/ competenţe vizate prin studiul temei: 
 
 O1 - să definească operaţional conceptele: evaluare didactică, evaluare la 
nivel macro, evaluare la nivel micro, feedback global, feedback secvenţial, 
evaluare formativă, evaluare formatoare, autoevaluare 

O2 - să stabilească locul procesului de evaluare în ansamblul activităţii 
didactice 

 O3 - să diferenţieze caracteristicile evaluării la nivel macro şi la nivel 
micro, identificând elemente comune şi diferenţiatoare 

 O4 - să analizeze rolul feedback-ului în cadrul evaluării la nivel macro şi la 
nivel micro şi, implicit, relaţia dintre ele 

 O5 - să expliciteze scopul realizării procesului evaluativ la micronivel, atât 
pentru elev, cât şi pentru cadrul didactic 

 O6 - să operaţionalizeze noile achiziţii ale didacticii moderne în domeniul 
evaluării didactice, cu accent pe nivelul micropedagogic 

 O7 - să argumenteze rolul important al evaluării în activitatea didactică, în 
viziune sistemică 
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 Termeni şi sintagme-cheie: evaluare didactică, evaluare la nivel 
macro, evaluare la nivel micro, feedback global, feedback secvenţial, evaluare 
formativă, evaluare formatoare, autoevaluare 

 
 

 Suport teoretic: 

 
1. Definiţie 
 Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă a 
procesului de învăţământ, deoarece orice act educaţional implică, în mod direct sau 
indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea. 

 Semnificaţia cuprinzătoare a evaluării este aceea de act psihopedagogic 
complex de stabilire a relevanţei şi a valorii unor prestaţii, performanţe, 
comportamente, procese etc., prin raportarea acestora la un sistem de indicatori 
de performanţă, respectiv criterii şi standarde prestabilite. 
 Evaluarea este considerată în didactica modernă o activitate complexă, 
etapizată, desfăşurată în timp, cu caracter dinamic şi flexibil, orientată de scopuri şi 
obiective bine delimitate. 
 La nivel de macrosistem, evaluarea reprezintă un subsistem al procesului 
de învăţământ, prin care se măsoară şi se apreciază eficienţa acestuia, respectiv 
nivelul de atingere a finalităţilor educaţionale. La acest nivel, evaluarea îşi exercită 
funcţia de feedback global, sistemic şi furnizează informaţii utile pentru stabilirea 
eficienţei procesului şi sistemului de învăţământ şi pentru fundamentarea deciziilor 
de politică educaţională. 
 La nivelul micro, al activităţilor instructiv-educative concrete, evaluarea 
are ca scop cunoaşterea randamentului şcolar, respectiv a raportului dintre 
performanţele realizate şi demonstrate de elevi şi performanţele anticipate şi 
proiectate de cadrul didactic. Şi la acest nivel, evaluarea şi autoevaluarea îşi 
exercită funcţia de feedback secvenţial, oferind factorilor binomului educaţional 
informaţii necesare în realizarea procesului de reglare şi ameliorare a demersului 
didactic. Acest ultim nivel, fiind legat nemijlocit de pedagogia învăţării şi 
autoînvăţării, este cel care interesează teoria şi practica instruirii şi autoinstruirii; de 
aceea, consideraţiile noastre următoare, îl vor viza aproape în exclusivitate. 
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