
Metode de evaluare și feedback
 
 
 
 
 
 
 
 

Context

Tipul de evaluări
 

 

Ce este feedback-ul?
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Evaluarea diagnostică
 

Învățarea online ar fi reprezentat unele provocări pentru educatori, dar motivarea
elevilor să învețe și să se dezvolte rămâne un obiectiv constant. Evaluarea elevilor în
moduri semnificative îi poate ajuta să-i motiveze și să-i împuternicească să se
dezvolte pe măsură ce devin agenți ai propriei lor învățari. Evaluările pot fi dificil de
structurat în mod corespunzător și pot fi consumatoare de timp pentru a nota. Ca
profesor, știi că progresul elevului nu este doar o cifră în catalog. Există mult mai
mult în evaluări decât susținerea unui examen de sfârșit de unitate sau pregătirea
pentru un test standardizat. Evaluările ajută la modelarea procesului de învățare în
toate punctele și vă oferă informații despre învățarea elevilor.

Evaluare formativă

Evaluarea de diagnosticare vă ajută să identificați progresul elevilor
înainte de a vă implica în diferite instrucțiuni sau teste.
Diagnosticarea poate prelua din chestionare scurte, interviuri sau
reflecții studenților, organizatori grafici și multe altele.

Evaluarea formativă oferă elevilor feedback cu privire la progres și identifică
domeniile de îmbunătățire și oferă personalului didactic informații despre locurile în
care elevii lor trebuie să se îmbunătățească. Evaluarea formativă poate lua forma
unor foi de probleme, MCQ-uri, discuții și feedback în clasă, discuții online și bloguri,
activități de cercetare și multe altele.

Evaluarea sumativă
 Evaluarea sumativă are loc la un punct ales în instruire și are ca rezultat forma finală

a unei note. Aceste note sunt destul de des folosite ca mijloc de identificare a
nivelului de realizare a rezultatelor învățării de către elevi. Rapoartele obținute în
urma acestor evaluări sumative oferă dovezi ale performanțelor elevilor legate de
învățare.

Odată ce ați evaluat ceea ce cursantul face bine și ce trebuie să facă pentru a se
îmbunătăți, scopul feedback-ului este de a oferi acele informații înapoi celui care
învață. Feedback-ul poate veni din mai multe locuri: de la profesor, de la alți cursanți
sau de la elevul însuși și poate lua mai multe forme: scris, oral, vizual etc.
Când elevii primesc feedback eficient, îi ajută să înțeleagă unde se află în ceea ce
privește obiectivul sau rezultatul, unde ar trebui să fie și cum să reducă decalajul
dintre cei doi.



Pune întrebările potrivite.
 

Resurse

Feedback-ul ar trebui să fie educativ.
 

Cum să oferi feedback?
 

Feedback-ul ar trebui să fie bine
sincronizat

Sesiune de feedback unu-la-unu
 

 Prezentați feedback-ul cu atenție
 

Rețineți că este mai bine pentru
învățarea unui elev atunci când i se
oferă o explicație și un exemplu cu
privire la ceea ce este exact și inexact
în ceea ce privește munca sa.

Feedback pozitiv
 

Corectați problema
 

Feedback pozitiv
 

Încercați să utilizați metoda sandwich:
 

Oferiți feedback imediat ori de câte ori
este posibil. Studiile arată că
feedback-ul în timp util este mai
eficient decât zilele sau săptămânile
date mai târziu și că studenții sunt mai
predispuși să înțeleagă conținutul
ulterior.

Sesiunile private de feedback sunt
cele mai eficiente. Elevii apreciază
atenția și se simt confortabil punând
întrebări și se implică. Păstrați
sesiunea optimistă, pentru ca elevii să
aștepte cu nerăbdare următoarea.

Feedback-ul eficient este structurat în
jurul acestor patru întrebări principale:

1.Ce poate face studentul?
2. Ce nu poate face studentul?
3. Cum se compară cu alți studenți?
4. Cum poate elevul să se descurce mai
bine?

Modul în care este prezentat
feedback-ul poate avea un impact
asupra modului în care este primit.
Unii elevi trebuie să fie împinși, alții
răspund la abordări mai blânde, așa că
abordați feedback-ul individual și în
funcție de nevoile elevului.

https://www.teachthought.com/pedagogy/20-ways-to-provide-effective-
feedback-for-learning/

https://www.csu.edu.au/division/learning-and-teaching/home/assessment-and-
moderation/assessment-resources-and-information/assessment-types-and-
methods

Găsiți idei suplimentare pentru feedback eficient:

Analiză mai precisă a metodelor de evaluare de la Universitatea Charles Sturt:

Implicați cursanții în proces
 Un cursant nu se poate îmbunătăți

pasiv. Faptul ca elevul să-și înțeleagă
performanța și raționamentul din
spatele acesteia nu poate fi
subestimat. În general, implicarea
studenților în proces îi va ajuta să
recunoască greșelile și să dezvolte
strategii pentru a aborda ei înșiși
punctele slabe.


