
 

ABSTRACT 

A generation „against” or an impatient generation, who knows how to ask 
many questions but has no time to listen to the full answers, the students 
today are trying to attract energies that can take them out of the unknown, 
routine and boredom without too much effort.  
Therefore, as a teacher, the only way is to be close to them in order to know 
them, understand them and help them in their still chaotic way to find 
themselves and to select the most efficient ways, procedures and strategies 
that can lead them to their goals. From the point of view of informational 
technologies, the e-mail, long forgotten because of the last minute novelties, 
has always been at hand, and we tried to transform it into a into an efficient 
evaluation instrument, of the teaching learning activities and of personal 
competencies.  
The way in which all the methodological fields of outlining an evaluative 
strategy have been carried out, the results obtained on a personal and 
professional level, in the communication relationship and self-knowledge, 
the barriers and their way of solving things represent the subject of this 
paper.  
 
Key words: e-mail, evaluative techniques, emotional factors, informational 
strategies, competencies 
 
REZUMAT 
Generaţie “contra” sau generaţie a nerăbdării, care ştie să pună o mulţime 
de întrebări dar nu are timp să asculte răspunsurile până la capăt, studenţii 
de astăzi caută să-şi atragă asupra lor  energiile care să fie capabile să-i 
scoată rapid şi fără prea mult efort din anonimat, rutină şi plictiseală. 
Aşa încât, singura soluţie în calitate de profesor este să fii cât mai aproape 
de ei pentru a-i putea cunoaşte, înţelege şi ajuta în demersurile lor încă 
haotice pentu găsirea de sine şi a selecta şi cele mai eficiente metode, 
procedee şi strategii capabile să obţină performanţele dorite. Şi pentru că 
din punct de vedere al tehnologiilor informaţionale e-mail-ul, de mult uitat 
datorită noutăţilor de ultimă oră, ne-a fost cel mai la îndemână, am încercat 
să-l transformăm într-un instrument pertinent şi eficient de evaluare a 
activităţilor de predare-învăţare şi a competenţelor personale. 
Modul în care s-au desfăşurat toate demersurile metodolologice de 
conturare a strategiei evaluative, rezultatele obţinute în plan personal şi 
profesional, în cel al relaţiei de comunicare şi al autocunoaşterii, barierele 
întâlnite pe parcurs şi modul lor de soluţionare constituie subiectul acestei 
lucrări. 
 
Cuvinte cheie: e-mail, tehnici evaluative, factori emoţionali, strategii 
informaţionale, competenţe 
 
This paper is a work on progress, to be presented in extenso at International 
Conference EDU-World 2010, „Education Facing Contemporary World Issues” to be 
held at University of Pitesti, Romania, 8-9 October 2010 (http://www.eduworld.ro). 
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INTRODUCERE 
Generaţie „contra” sau generaţie a nerăbdării,  care ştie să pună o mulţime de întrebări dar 

nu are timp să asculte răspunsurile până la capăt, studenţii de astăzi caută să-şi atragă asupra lor  

energiile care să fie capabile să-i scoată rapid şi fără prea mult efort din anonimat, rutină şi 

plictiseală.  Aşa încât, singura soluţie în calitate de profesor este să fie cât mai aproape de ei pentru 

a-i putea cunoaşte, înţelege şi ajuta în demersurile lor, încă haotice, pentu găsirea de sine şi a selecta 

şi cele mai eficiente metode, procedee şi strategii pentru a face aceasta. 

Pentru că se consideră de cele mai multe ori depozitarii adevărurilor absolute şi au acumulat 

energii mai mari decât cele necesare unei activităţi obişnuite, nu se pot adapta ritmurilor clasice de 

învăţare/formare iar atunci când ajung în postura de evaluat suspiciunea incorectitudinii aprecierii 

competenţelor lor planează multă vreme asupra lor făcându-i să-şi dorească cu totul altceva. Pe 

acest considerent am căutat să gasim o modalitate eficienta de evaluare care să-i implice personal, 

să fie destul de modernă şi să-i şi mulţumească. 

Deşi există social-media, deşi tehnologiile informaţionale cele mai sofisticate de genul 

blogurilor, microblogurilor, reţelelor sociale şi a celor de lucru în colaborare, cunoscute sub 

denumirea de Web 2.0, sunt în vogă, studenţii noştri vin la facultate tributari unui nivel de 

competenţă digitală mai scăzut  în comparaţie cu tendinţele mondiale. Studentul ştie să lucreze pe 

Yahoo, Messenger, să facă căutări simple pe Google, eventual lucrează în Word, Power Point. 

Statistici UNESCO şi  ISE realizate în 2008 dezvăluie situaţia reală a utilizării TIC în şcoli 

ceea ce ne dă posibilitatea de a găsi nişte răspunsuri pentru întrebările noastre. De exemplu, în 

procent de 89,7% profesorii afirmă că există computere disponibile pentru elevi, însă doar 50% din 

cadrele didactice declară că şcoala asigură numărul necesar de computere pentru activitatea a 50% 

din elevi care utilizează computerele din laboratorul de informatică şi 28,1% dintre ei în sala de 

clasă. Folosirea individuală de către elevi a propriului laptop este o situaţie nerealistă în condiţiile 

socio-economice din România. Cu toate acestea, peste 80% consideră necesar faptul de a asigura un 

laptop pentru fiecare elev datorită facilităţii utilizării, portabilităţii, oferirii posibilităţii de 

personalizare a spaţiului de lucru etc. Dotarea insuficientă cu echipamente este una din realităţile 

şcolii noastre, de aceea putem vorbi cu un oarecare scepticism despre instruire eficientă în contextul 

secolului XXI fără implicarea tehnologiilor informaţionale. 

 

Factorii frenatori în utilizarea TIC în activitatea didactică s-au dovedit a fi: 

 lipsa accesului la tehnologie (hardware) 16,2% 

 lipsa fondurilor disponibile pentru achiziţionarea tehnologiei 22,1% 

 rezistenţa din interiorul şcolii 25% 

 lipsa conectivităţii (internet, broadband etc.) 23,5% 

 lipsa unor conţinuturi/softuri pentru profesori corespunzătoare 30,9% 

 lipsa unui suport IT în şcoală care să poată fi folosit eficient 19,1%. 

 

În anul I studenţii au făcut un curs intitulat Tehnologia Informaţiei şi Comunicare care le-a 

venit în ajutor atunci când au avut nevoie. Întrebaţi la începutul semestrului ce instrumente de lucru 

preferă în relaţia profesor- student, studenţii au optat pentru e-mail atât pentru evaluare cât şi pentru 

consiliere. Studenţii n-au optat pentru platforme sau adrese de grup pentru că pe acestea se discută 

mai mult la nivel informal despre subiecte formale iar email-ul implică mai multă confidenţialitate. 

Şi pentru că din punct de vedere al tehnologiilor informaţionale e-mail-ul, de mult uitat 

datorită noutăţilor de ultimă oră, ne-a fost cel mai la îndemână, am încercat să-l transformăm într-un 

instrument pertinent şi eficient de evaluare a activităţilor de predare-învăţare şi a competenţelor 

personale. Cu alte cuvinte, Regele a murit! Trăiască regele! 
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2. ALTERNATIVE METODOLOGICE 
Componentă esenţială a managementului curricular,  evaluarea performanţelor profesional-

ştiinţifice ale studenţilor s-a înscris în succesiunea coerentă şi interdependentă a acţiunilor principale 

ce alcătuiesc procesul de proiectare-predare-învăţare-evaluare şi s-a constituit ca parte integrantă a 

sistemului de evaluare pedagogică a proceselor şi structurilor educaţionale. Rezultatele au 

reprezentat întotdeauna o sursă relevantă de informaţii pentru evaluarea curriculum-ului, a prestaţiei 

pedagogice a cadrelor didactice, a eficienţei procesului de predare-învăţare, a funcţionalităţii 

structurilor academice şi au fost integrate procedurilor de analiză colegială, de monitorizare şi de 

evaluare periodică a programelor de studii reprezentând un indicator sintetic al rezultatelor învăţării 

(Apostol, 2003; Stoica, 2001). Pentru noi, evaluarea a însemnat  măsurarea/verificarea achiziţiilor 

studentului, interpretarea şi aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii unitare şi obiective, 

adoptarea deciziei educaţionale de reglare şi eficientizare a procesului instructiv-educativ. Tipurile de 

rezultate aşteptate au fost: 

 cunoştinţe acumulate: concepte, definiţii, fenomene, produse, legi, principii, teorii; 

 capacităţi intelectuale: raţionamente, gândire divergentă, putere de argumentare şi 

interpretare, independenţă în gândire, creativitate (Manolescu, 2006); 

 capacităţi acţionale, de utilizare a cunoştinţelor: priceperi, deprinderi, abilităţi, competenţe; 

 trăsături de personalitate: atitudini, comportamente, conduite (Albulescu, Albulescu, 2003) 

în final fiind apreciate conform unor standarde de performanţă sau descriptori de 

performanţă prin raportare la finalităţile urmărite, nivelul anului, posibilităţile fiecărui elev, 

nivelul existent la începutul procesului de instruire. 

Prin ele studenţii au luat act de aşteptările şi criteriile de evaluare a performanţelor iar ca 

profesor mi-am putut regla demersul didactic în limitele impuse de aceste standarde care au permis 

evidenţierea progresului realizat (Meyer, 2004). 

Exerciţiul evaluării în această formă s-a declanşat la începutul semestrului la nivelul anilor 

II şi III ai Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Departamentul Ştiinţele Educaţiei. Studenţii au fost 

împărţiţi în microgrupuri de 5 membrii care şi-au ales de fiecare dată un lider. Constituirea acestora 

s-a realizat: 

 prin numărare până la 5 (toate numerele 2, de exemplu, au format microgrupul nr. 2, toate 

numerele 4, microgrupul nr. 4) 

 după preferinţele literare 

 după anul, luna şi ziua naşterii 

 după cupluri şi personaje celebre (pentru amunzament) 

 titlurile unor romane şi autorii lor 

 pictori renascentişti şi tablouri celebre. 

Grupurile şi-au schimbat la intervale de trei săptămâni liderul, astfel încât, fiecare membru a 

ajuns să îndeplinească rolul de lider într-un semestru. Pentru activităţile mai deosebite, microgrupul 

de bază a primit încă un membru pentru a se putea implica mai bine toţi membrii în lucrul pe staţii, 

una din metodele foarte des utilizate în procesul de predare-învăţare din cadrul cursurilor tip 

seminar. 

Liderul formal nu a coincis întotdeauna cu cel informal dar au învăţat, lucrând împreună, să 

se completeze reciproc, să se ajute, să dea Cezarului ce-i al Cezarului. Sarcinile lui au constat în: 

 a verifica dacă materialele suport, bibiografiile, slide-urile, prezentările electronice în 

PowerPoint tematice ajung la timp şi complete la membrii microgrupului său; 

 constituirea unor evidenţe cu privire la nivelul autoevaluării fiecărui membru şi al evaluării 

fiecărui referat, eseu, slide, powerpoint, rezumat, fişă de lectură, test docimologic etc. de 

către fiecare membru al grupului astfel încât evaluarea finală a fost media aritmetică a 

autoevaluării şi a celor 5 evaluări făcute de fiecare membru al grupului; 
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 menţinerea permanentă a legăturii cu titularul de curs (prin mail) şi transmiterea tuturor 

informaţiilor privitoare la materialele suport, informaţiile suplimentare cu suport textual, 

vizual sau audio-vizual şi a situaţiilor autoevaluărilor şi evaluărilor realizate; 

 retransmiterea  tuturor instrucţiunilor de amănunt cu privire la realizarea sarcinilor, pentru 

siguranţa respectării algoritmilor de lucru şi evitarea greşelilor metodice. 

Pentru a fi siguri că evaluarea nu va purta amprenta unei subiectivităţi exacerbate pozitiv sau 

negativ, legată de prietenii sau antipatii, rivalităţi sau concurenţe neloiale, fiecărui membru al anului 

de studiu i s-a stabilit un simbol nominal (Bela, Cerebel, Ronaldo, Sofia, Riga), literal şi unul grafic 

pe care şi l-a păstrat indiferent de microgrupul din care a făcut parte la un moment dat, simbol 

hotărât de comun acord cu profesorul şi care să-i reflecte, dacă este posibil, şi o caracteristică 

specială a personalităţii. De exemplu, la cursul de Psihopedagogia jocului, pe lângă evaluarea 

curentă, studenţii au avut de realizat două referate tematice şi o culegere de jocuri (10 jocuri doar) 

într-o prezentare deosebită imagistică, sonoră, kinetică, ergonomică dar mai ales atractivă, 

interesantă pentru nivelul de varstă al copiilor pentru care a fost realizată. Materialele au fost 

autoevaluate (Stan, 2000), şi trimise pe mail liderilor de grup care le-au trimis spre evaluare 

(împreună cu criteriile de performanţă stabilite) membrilor grupului său şi apoi celorlalţi lideri care 

au procedat în acelaşi mod. Rezultatele obţinute şi prelucrate de lideri au fost trimise profesorului 

care a adăugat nota personală şi a hotărât-o pe cea finală. Atât autoevaluarea cât şi evaluările 

celorlalţi au fost însoţite de argumentări raportate la criteriile de performanţă stabilite anterior. 

Lucrarea cotată cel mai bine a fost propusă spre prezentare din Scaunul Scriitorului sau 

Realizatorului pentru a recompensa public eforturilor depuse de student. 

Pentru menţinerea interesului, s-a practicat şi tehnica prognosticării rezultatelor la teste de 

acelaşi nivel. 

 

3. DISCUȚII 
La testele şi probele aplicate s-au evaluat: 

 completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor, caracterul ştiinţific sau artistic al 

lucrări; 

 coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare; 

 capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi intelectuale complexe; 

 capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; 

 capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea; 

 gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de comunicare; 

 noutatea şi actualitatea bibliografiei utilizate; 

 diversitatea materialelor informative utilizat; 

 originalitatea; 

 nivelul interpretării. 

La criteriile de performanţă enunţate anterior s-au adăugat şi criterii vizând aspectele 

atitudinale şi motivaţionale ale activităţii studenţilor, cum sunt: conştiinciozitatea, interesul pentru 

studiul individual, participarea activă la seminarii, frecvenţa la cursuri etc. (Stoica, Mihail, 2006). 

Ca itemi obiectivi au fost utilizaţi: 

 Itemi cu alegere duală – care au solicitat răspunsuri de tip DA/NU, adevărat/fals, 

corect/greşit. 

 Itemi de tip pereche – care au solicitat stabilirea de corespondenţe/asociaţii între 

elementele aşezate pe două coloane. 

 Itemi cu alegere multiplă – care au solicitat alegerea unui răspuns corect/alternativă 

optimă dintr-o listă de soluţii/alternative. 
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Dintre cei semiobiectivi: 

 Itemi cu răspuns scurt – expresie, cuvânt, număr, simbol etc. 

 Itemi de completare - enunţ incomplet care solicită completarea de spaţii libere cu 1-2 

cuvinte care să se încadreze în contextul dat. 

 Întrebări structurate - mai multe subîntrebări legate printr-un element comun. 

 

Din categoria celor subiectivi: 

 Rezolvarea de probleme (situaţii-problemă) ce a evaluat elemente de gândire 

convergente şi divergente, operaţii mintale complexe (analiză, sinteză, evaluare, 

transfer)  

 Itemi de tip eseu – au solicitat studenţilor să construiască un răspuns liber în 

conformitate cu un set de cerinţe date: eseu structurat/ semistructurat, eseu liber 

(nestructurat) (Chiş, 2005 ; Radu, 2000; Stoica, 2003). 

 

4. REZULTATE 
La sfârşitul perioadei de evaluare, după ce diferenţele în apreciere între studenţi şi profesor 

au scăzut simţitor datorită exerciţiului respectării criteriilor de performanţă, indiferent de persoana 

despre care a fost vorba, dar mai ales după ce, pas cu pas, studenţii au acceptat, cu greutate, că nu 

sunt chiar atât de invincibili la capitolul informaţie şi competenţe, efectelele pozitive ale intervenţiei 

noastre n-au întârziat să apară. 

Studenţii înşişi au recunoscut că: 

 au învăţat să ştie să judece lucrurile la rece şi apoi să se pronunţe asupra unui lucru; 

 au exersat aplicarea corectă a unor algoritmi de evaluare şi au resimţit responsabilitatea 

lucrului bine făcut; 

 exerciţiul de responsabilitate i-a maturizat şi au învăţat să ia în serios orice sarcină oricât 

de neînsemnată ar fi ea pentru că doar aşa pot progresa; 

 prezenţa în „Scaunul scriitorului”, autoaprecierea şi aprecierea celorlalţi colegi, directă 

şi cu respectarea unor reguli obligatorii pentru toţi, cu dezvăluirea abia on line a valorilor 

aprecierii a creat momente de emoţionalitate pozitivă în care fiecare dintre ei s-a simţit 

valorizat; 

 studenţii au înţeles că de corectitudinea fiecăruia dintre ei depinde valoarea socială a 

aprecierii muncii; 

 părerea celorlalţi despre ei contează foarte mult chiar dacă multă vreme au bravat şi-au 

afirmat că puţin le pasă ce gândesc ceilalţi despre ei; 

 în cadrul acestor activităţi de evaluare au învăţat ce înseamnă să fii fair-play, să fii 

consecvent şi să recunoască deschis, bucurându-se  de ele, calităţile colegilor lor. 

 

5. CONCLUZII 
Exerciţiul evaluării a relevat pe lângă elementele sale pozitive şi existenţa unor bariere de 

natură temporală: dacă nu se stabilesc clar paşii algoritmului de evaluare, metoda devine macrofagă 

– consumându-se un timp destul de mare pentru a evalua fiecare lucrare a celor din grup şi lucrarea 

personală (fiecare membru al grupului având de corectat cinci lucrări cu a sa cu tot). Timpul de 

evaluare s-a mai redus atunci când s-au stabilit parametrii temporali pentru fiecare probă şi pas al 

evaluării (o oră fixă a transmiterii pe mail): 

 a informaţiilor de către profesor; 

 a rezultatelor  evaluării şi autoevaluării de către student; 

 a rezultatelor finale obţinute din media aritmetică a notelor date de colegi, autonotare şi 

notele date de profesor; 

 comentarii cu privire la calitatea şi originalitatea produselor realizate. 
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Fiecare curs/seminar s-a încheiat cu binecunoscutele „Bileţele de ieşire” care au cuprins fie 

două întrebări de genul:  

 Ce v-a plăcut mai mult din activitatea realizată în cadrul acestui curs? 

 Ce anume v-a deranjat sau nu v-a plăcut din activitatea desfăşurată? 

fie sarcini de acest fel: 

 Faceţi cel puţin o propunere cu privire la modul de desfăşurare a următorului  curs cu 

tema .... (materialele suport şi bibliografiile selective vor fi transmise pe adresa de mail 

într-un fişier ataşat)! 

 Acordaţi unul din calificativele - Insuficient, Suficient, Bine, Foarte Bine, Excelent - 

activităţilor desfăşurate în timpul acestui curs/seminar şi argumentaţi alegerea! 

 Găsiţi cuvântul potrivit pentru a caracteriza activitatea desfăşurată la curs/seminar! 

 Transmiteţi un gând titularului acestui curs! 

Răspunsurile la fiecare dintre ele, normal, au fost trimise pe mail, având ca termen limită 

ziua premergătoare următorului  curs/seminar. În funcţie de acestea s-au făcut modificările necesare 

în conţinutul, activităţile interactive, formele de organizare, strategiile de predare învăţare etc. Cele 

mai interesante răspunsuri au fost primite la această întrebare: 

 

 Ce a însemnat pentru Dumneavoastră utilizarea acestui tip de evaluare în care a fost 

implicată şi poşta electronică? 

 

 Cred ca a fost cea mai potrivită modalitate de a face ucenicia evaluării pe propria piele. 

Până n-am învăţat să fiu corectă cu mine, evaluarea celorlalţi n-a putut fi în parametrii 

reali. 

 

 Am înţeles ce înseamnă să fii imparţial atunci când apreciezi munca cuiva şi am simţit 

gustul amar al judecăţilor de valoare făcute de colegi în raport cu competenţele mele. A fost 

un duş cam prea rece pentru orgoliul meu dar doar el m-a învăţat că l-a adevăr se ajunge 

greu dar este şi mai greu să-l păstrezi. 

 

 A fost un exerciţiu excelent pentru viitorul profesor din mine. La început mi s-a părut puţin 

complicat, consumator de timp dar, când i-am prins gustul, de-a dreptul mi-a plăcut. Şi mi-a 

plăcut discreţia cu care profesorul mi-a impus un lucru faţă de care la sfârşit am avut 

senzaţia că nici n-ar fi fost o altă alternativă mai bună pentru ceea ce-am făcut noi la curs 

atunci. 

 

 A făcut dintr-un lucru uitat un instrument pertinent şi în final şi eficient de evaluare pe care 

ni l-am însuşit uşor şi l-am agreat pentru că ne-a obligat să ne cunoaştem cum suntem în 

realitate şi să ne folosim şi cunoştinţele de informatică. 

 

Ţinând cont de toate argumentele prezentate, această formă de evaluare ar putea deveni o 

metodă în sine dacă se pun la punct elementele de fineţe ale acesteia. Evaluarea oarbă, existenţa 

criteriilor de performanţă şi structura relaţiilor interpersonale profesor-student vor favoriza 

comportamentele pozitive şi de autocontrol construind pas cu pas simţul realităţii şi permanentizând 

nevoia de valorizare. 
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