
UNVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE  FIZICĂ ŞI SPORT

CATEDRA: TEORIA ŞI METODICA CULTURII FIZICE

TEORIA  ŞI METODICA 

EDUCAŢIEI  FIZICE



Lecţia nr.7

TEMA : EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ

7.1. Metodele de evaluare şi verificare.

Metode tradiţionale, care au 

la bază verificarea, ce pot fi

verbale;

scrise;

cu teste

Metode complementare, care 

pot fi realizare prin

- observaţia sistematică a 

activităţii şi comportării 

elevilor;

- investigaţia;

- proiectul;

- portofoliul;

- autoevaluarea

Evaluarea ca operaţie a procesului instructiv-educativ s-a perfecţionat şi şi-a creat propriile metode, 

ce pot fi grupate în evaluarea curentă şi examene. 

Fig.7.1. Metode de evaluare



7.1.1.Metodele de evaluare tradiţională.
Metodele tradiţionale de evaluarea presupun verificarea care poate fi realizată fie verbal prin 

investigaţie ce urmăreşte să depisteze, în principal modul de înţelegere şi percepere al copiilor/elevilor, 

scris ce urmăreşte să depisteze modul de înţelegere şi reţinere a cunoştinţelor legate de activitatea de 

mişcare, fie cu ajutorul testelor care în educaţie fizică sunt reprezentate, în principal de probe de 

control

Evaluarea orală. Evaluarea orală de tipul aprecierii pozitive sau negative, poate fi verbală şi 

nonverbală pe parcursul întregii lecţii, având rol stimulator şi corector în ceea ce priveşte execuţia şi 

comportarea elevilor. Se impune mai ales atunci când se observă execuţii greşite din partea elevilor, 

executii ce necesită sondarea elevilor în ceea ce priveşte înţelegerea acestora.

Evaluarea scrisă.Evaluarea scrisă (extemporale, teze), este folosită la educaţia fizică numai la 

elevii din liceele vocaţionale de educaţie fizică, unde se predă disciplina „Pregătirea teoretică sportivă", 

la clasele a IX-a - a Xll-a. La sfârşitul liceului se susţine un „Examen de competenţă sportivă" format 

dintr-o proba practică şi una scrisă (teză). în fişa de evaluare se înregistrează şi se sistematizează 

constatările. 

Evaluarea practică. În educaţia fizică, unde în principal se urmăreşte dezvoltarea fizicului 

uman, evaluarea este, în principal, de tip practic şi diferă de la o ramură sportivă la alta, de la o vârstă 

la alta, de la fete la băieţi etc. Metodele şi tehnicile practice, folosite în evaluare, pot fi clasificate în 

funcţie de:

cantitatea de informaţie sau experienţa acumulată de elevi în:

-metode de evaluare parţială şi globală;

-de axa temporală în care se realizează verificarea în metodele de evaluare iniţială, continuă 

şi finală.

Ca şi la celelalte discipline de învăţământ, şi în educaţia fizică, evaluarea, posibilităţilor 

activităţii fiecărui elev, trebuie să înceapă de la verificarea iniţială, de început care se raportează la 

achiziţiile finale. Modul de verificare şi apreciere în învăţământul şcolar şi în antrenamentul sportiv se 

realizează cu ajutorul testelor de evaluare.



7.1.2.Metodele de evaluare complementare.

Observaţia sistematică a activităţii şi comportării elevilor. Observaţia reprezintă o altă metodă ce 

ne oferă informaţii privind nivelul  achiziţiilor înregistrate şi a comportamentului elevului în situaţii mereu 

schimbătoare. Oferă posibilitatea de a cunoaşte permanent progresele înregistrate în învăţare (achizitii 

practice), interesele, atitudinile faţă de mişcare în general şi faţă de anumite discipline, ramuri sau probe 

sportive în special. Eficienţa observaţiei creşte dacă sunt respectate anumite condiţii şi anume: precizarea 

clară a scopului, utilizarea anumitor repere, stabilirea indicatorilor supuşi observatiei şi înregistrarea şi 

sistematizarea constatărilor în fişa de evaluare.

Investigaţia. Consta în folosirea întrebărilor care aşteaptă un răspuns verbal dar şi un răspuns 

concretizat într-o exersare practică, privind modalitatea de înţelegere  sau  de  simţire  a  acţiunilor  motrice.   

Este  considerată,  în principal, o metodă de evaluare dar şi de învăţare ce poate oferi date semnificative 

privind modul de înţelegere a execuţiilor, dar şi date privind anumite reacţii, manifestări, interese, motivaţii. 

Proiectul. Proiectul este  o metodă de evaluare complementară.  Presupune un| demers cu scop 

evaluativ. începe (în clasă, în sala de curs, pe terenul de sport) cu o discuţie privind definirea şi înţelegerea 

sarcinii de lucru şi chiar prin începerea rezolvării ei. Rezolvarea sarcinii se continuă câteva zile/săptămâni.    

Perioada   în   care   aceasta   se   realizează   de   către "proiectant" (cel care realizează proiectul = elev, 

student, profesor) este sub îndrumarea / colaborarea unui coordonator / îndrumător ( poate fi profesor, 

cercetător). 

Portofoliul. Portofoliu s-a impus din ce în ce mai mult ca o metodă nouă de evaluare în practica 

activităţii de instruire. El prezintă rezultatele obţinute la celelalte metode de evaluare. Reprezintă în principal 

"cartea de vizită" a elevului, progresul realizat de la un ciclu de învăţământ la altul, de la un an de studiu la 

altul, de la un semestru la altul, de la o unitate de învăţare la alta şi chiar de la o lecţie la alta. Scopul 

portofoliului este acela de a confirma faptul că ceea ce este prevăzut în programele şcolare/universitare şi în 

documentele de proiectare didactică a profesorilor este cunoscut şi de către elevii/studenţi sau că aceştia le 

stăpânesc. 

Autoevaluarea. Scopul evaluării în procesul instructiv-educativ este de a perfecţiona sistemul 

educativ atât în direcţia profesorului, a elevului cât şi a condiţiilor materiale şi de conţinut. Capacitatea de 

autoevaluare poate fi educată pe parcursul fiecărei lecţii în parte, dar în special în anumite momente, în 

lecţiile de evaluare ce au la bază fie o măsurare obiectivă, fie o întrecere.



7.1.3. Criteriile de evaluare a rezultatelor şcolare.

Eficienţa şi corectitudinea evaluării procesului instructiv-educativ depinde de criteriile de 

evaluare aplicate de profesor. De-a lungul timpului au apărut şi s-au definitivat o serie de criterii, care 

au îmbunătăţit obiectivitatea evaluării. De-a lungul timpului au apărut şi s-au definitivat o serie de 

criterii, care au îmbunătăţit obiectivitatea evaluării. Un profesor documentat, dar şi bine intenţionat, 

care foloseşte evaluarea ca o modalitate de creştere a interesului pentru practicarea exerdţiilor fizice, 

realizează evaluare ţinănd cont de o serie de criterii, dintre care amintim:

CRITERII DE EVALUARE

criteriul îndeplinirii 

obiectivelor pedagogice

criteriul respectării 

indicaţiilor, cerinţelor, 

regulilor

criteriul implicării în 

rezolvarea sarcinilor

criteriul raportării la 

nivelul mediu

criteriul interesului

criteriul  comportamentului

criteriul

progresului



7.1.4. Operaţiile evaluării.
În educaţia fizică, evaluarea reprezintă una din componenjele esenţiale ale procesului 

instructiv-educativ, ce are la bază o activitate de examinare concretizată în: măsurarea parametrilor 

(activitatea de cronometrare, folosirea ruletei, numărarea repetărilor), înregistrarea valorilor 

(consemnarea datelor), analiza rezultatelor (compararea valorilor cu descriptorii de performanţă, dar 

şi a valorilor între ele şi stabilirea grilelor de evaluare), aprecierea propriu-zisă (transformarea 

performanţelor în note sau calificative), notarea (trecerea notelor, calificativelor în catalog). 

Aprecierea, operaţie componentă a evaluării în educaţia fizică, se face asupra următoarelor 

direcţii: 1.Aprecierea procesului de predare; 2.Aprecierea procesului de învăţare; 3.Aprecierea 

dezvoltării fizice; 4.Aprecierea evoluţiei tehnice; 5.Aprecierea capacităţii aptitudinale; 6.Aprecierea

comportamentului; 7.Aprecierea capacităţii de efort.

OPERAŢIILE EVALUĂRII

MĂSURAREA

ÎNREGISTRAREA ANALIZA

APRECIEREA

NOTAREA



7.1.5. Greşellle evaluărll şcolare şi factorii perturbatori în evaluarea didactică.

Verificarea şi mai ales aprecierea procesului instruţtiv educativ în educaţia 

fizică şi sport este influenţată negativ: fie de tendinţele de subiectivitate (de a fi şi a nu 

fi părtinitori), determinate de incapacitatea profesorilor de a evalua real posibilităţile 

elevilor, mai ales în perioada de început a activităţii didactice, fie de neabordarea celor 

mai eficiente şi stimulative metode de evaluare a elevilor, fie de folosirea unei singure 

modalităţi de verificare şi apreciere a procesului instructiv educativ, fie de folosirea unei 

singure modalitâţi de verificare şi apreciere (curentă, periodică şi finală).

S-a constatat că evaluarea şcolară, este influenţată de o serie de factori 

perturbatori, care denaturează aprecîerea reală a copiilor/elevilor, ceea ce are consecinţe 

negative atât asupra personalitâţii profesorului, cât şi asupra personalităţii elevilor. 

Personalitatea profesorului este ştirbită atât în cazul în care favorizează cât şi în cazul in 

care defavorizează aprecierea elevilor. Copiii nedreptăţiţi ca şi cei favorizaţi consideră 

profesorul respectiv fie nedrept, fie neştiutor şi nepriceput. Elevii defavorizaţi cât şi cei 

favorizaţi sunt influenţaţi negativ în evoluţia lor, primii fiind descurajaţi, considerând că 

orice eforturi ar depune nu vor lua o notă bună, iar ultimii nefimd siimulaţi, considerând 

că indiferent de prestaţia avută tot o sâ ia o notă bună.



Mulţumesc pentru atenţie


