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Ideea regândirii ºi reaºezãrii învãþãmântului românesc pe o bazã care sã-i
asigure o altã deschidere formativã a existat ºi a frãmântat gândirea pedagogicã
a ultimelor decenii, o materializare a acestei preocupãri fiind libertatea cultului
ºi introducerea religiei în ºcoalã ca obiect de studiu.

Noul curriculum la religie romano-catolicã vizeazã atât cunoaºterea
adevãrurilor de credinþã, cât ºi formarea la elevi a unui sistem atitudinal,
comportamental ºi a unei scãri de valori concordante cu credinþa creºtinã.
Dezvoltãrile în domeniul curriculumului aduc o nouã perspectivã de abordare
a activitãþilor de proiectare didacticã. Din acest punct de vedere, proiectarea
didacticã este conceputã ca un tip de proiectare curricularã . Modelul de1

proiectare curricularã este centrat asupra obiectivelor activitãþii instructiv-
educative, realizând saltul de la structura de organizare bazatã pe conþinuturi
definite explicit (ce învãþãm?) la structura de organizare orientatã axiologic
prin intermediul unor finalitãþi ºi metodologii explicite ºi implicite (ce urmãrim
sã realizãm ºi cum?).

Astfel, o primã etapã a proiectãrii didactice o constituie precizarea
obiectivelor propuse: specifice, mãsurabile, corespunzãtoare , realiste,2

delimitate în timp, evaluative; apoi, analiza resurselor (de conþinut, materiale,
capacitãþii de învãþare a elevilor), elaborarea strategiei (metode, mijloace
didactice), elaborarea sistemului de evaluare. Aceastã ultimã etapã, evaluarea,
se raporteazã la obiectivele stabilite de profesor, acestea constituind puncte de
sprijin, repere importante în stabilirea instrumentelor evaluative. 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale:
– mãsurarea rezultatelor ºcolare prin procedee specifice, utilizând

instrumente adecvate scopului urmãrit (probe scrise / orale / practice, proiecte,
portofolii etc.);

 Cf. Fiºa 1, Etapele proiectãrii didactice.1

 Cf. Fiºa 2.2
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– aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de
corectare ºi notare, descriptori de performanþã etc.);

– formularea concluziilor desprinse în urma interpretãrii rezultatelor
obþinute în vederea adoptãrii deciziei educaþionale adecvate.

Deci, evaluarea reprezintã totalitatea activitãþilor prin care se colecteazã,
organizeazã ºi interpreteazã datele obþinute în urma aplicãrii unor instrumente
de mãsurare în scopul emiterii unor judecãþi de valoare pe care se bazeazã o
anumitã decizie pe plan educaþional.

Evaluarea performanþelor elevilor are urmãtoarele funcþii:
– diagnosticã, în sensul de a face cunoscute situaþiile ºi factorii care conduc

la obþinerea anumitor rezultate de cãtre elevi pentru a stabili eventualele
proceduri de remediere a punctelor critice;

– prognosticã, în sensul anticipãrii performanþelor viitoare ale elevilor pe
baza rezultatelor înregistrate ºi ale planificãrii secvenþelor urmãtoare ale
activitãþii de învãþare – de obicei, aceastã funcþie a evaluãrii se asociazã celei
de diagnozã, ele fiind complementare;

– de certificare a nivelului de cunoºtinþe ºi abilitãþi ale elevilor la sfârºitul
unei perioade lungi de instruire (ciclu de învãþãmânt, învãþãmânt obligatoriu
etc.);

– de selecþie a elevilor pentru accesul într-o treaptã superioarã de învãþãmânt
sau într-un program specific de instruire. Aceastã funcþie permite clasificarea,
ierarhizarea elevilor în urma rezultatelor obþinute, în condiþiile existenþei, de
obicei, a unui numãr limitat de locuri.

În afara punctelor generale menþionate, evaluarea îndeplineºte ºi o serie de
funcþii specifice:

– funcþia motivaþionalã, de naturã sã stimuleze activitatea de învãþare;
– funcþia de orientare ºcolarã ºi profesionalã. Evaluarea performanþelor

elevilor furnizeazã informaþii utile elevilor în vederea unei forme
corespunzãtoare de învãþãmânt.

Evaluarea la religie reprezintã un teritoriu problematic, dat fiind faptul cã
formarea atitudinilor ºi învãþarea valorilor religioase este un demers complicat
ºi de lungã duratã, acestea fiind comportamente greu exteriorizabile ºi
cuantificabile. În acest context, apar douã întrebãri: Ce? ºi Cum? trebuie sã
evaluãm la religie?

Ce? Rezultatele ºcolare evaluate la religie nu trebuie sã fie doar cele care þin
de achiziþiile cognitive, ci de capacitatea de utilizare a acestor informaþii, dar
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mai ales de achiziþiile comportamentale ºi atitudinale. Iatã deci cã rezultatele
ºcolare reprezintã o realitate complexã, un produs cu multiple aspecte .3

Pe baza consideraþiilor din literatura de specialitate, putem clasifica
rezultatele ºcolare în patru categorii:

1. cunoºtinþele acumulate;
2. capacitatea de aplicare / utilizare a cunoºtinþelor;
3. capacitãþi intelectuale;
4. trãsãturi de personalitate.
În mod tradiþional, procesele de predare-învãþare-evaluare se concep în

lumina unor obiective în fruntea cãrora se aflã asimilarea cunoºtinþelor. Este
adevãrat cã introducerea religiei ca disciplinã ºcolarã are ºi un scop instructiv,
urmãrind informarea elevilor cu un set de cunoºtinþe specifice, cu caracter
teologic, dogmatic, liturgic, de istoria ºi filozofia religiilor, toate acestea
întregind cultura generalã a subiecþilor în formare. Nu dorim sã minimalizãm
rolul instrucþiei, ºtiut fiind cã acesta constituie unul dintre parametrii principali
ai personalitãþii. 

Considerãm însã cã introducerea religiei în ºcoalã are menirea fundamentalã
de a forma anumite trãsãturi de personalitate concretizate în atitudini,
comportamente, conduite, opinii. Altfel spus, educaþia religioasã trebuie sã aibã
ºi un caracter formativ, de interiorizare ºi traducere în fapte de viaþã a
normativelor religioase. 

Evaluarea cunoºtinþelor acumulate are o direcþie clarã în demersul evaluativ,
mijlocul principal reprezentându-l testele docimologice, dar ºi examinãrile
orale sau scrise (extemporal, lucrare la sfârºit de capitol, tezã semestrialã).
Problema care rãmâne ni se pare a fi evaluarea trãsãturilor de personalitate
(atitudini, comportamente, conduite, opinii), temã de altfel puþin dezbãtutã în
literatura psiho-pedagogicã ºi asupra cãreia vom reveni. 

Înainte de a prezenta analitic câteva metode de evaluare la religie atât pentru
evaluarea cunoºtinþelor, cât ºi a trãsãturilor de personalitate, vom prezenta
principalele tipuri de evaluare.

Având în vedere axa temporalã la care se raporteazã verificarea, momentul
în care se produce evaluarea în raport cu desfãºurarea procesului de învãþare,
se pot identifica trei forme de evaluare:

– evaluarea iniþialã: se face în scopul stabilirii nivelului de pregãtire al
elevilor. Prin intermediul evaluãrii iniþiale se identificã nivelul achiziþiilor

 Cf. Fiºa 3.3
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elevilor în termeni de cunoºtinþe, competenþe ºi abilitãþi în scopul asigurãrii
premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învãþãmânt respectivã.
Informaþiile obþinute în urma realizãrii unei evaluãri iniþiale sprijinã
planificarea activitãþii viitoare a profesorului;

– evaluarea continuã (formativã): presupune verificarea rezultatelor pe
parcursul programului de instruire, realizatã pe secvenþe mai mici (prin tehnici
de ascultare curentã). Din acest motiv, efectele sale ameliorative asupra
activitãþii de învãþare sunt considerabile, oferind permanent posibilitatea de
raportare la obiectivele operaþionale propuse ºi de evidenþiere a progresului
înregistrat de la o secvenþã la alta a instruirii. În cazul evaluãrii formative, feed-
back-ul obþinut este mult mai util ºi eficient, ajutând atât elevul, cât ºi
profesorul sã-ºi adapteze activitatea viitoare situaþiei;

– evaluarea sumativã: se realizeazã prin verificarea rezultatelor pe perioade
lungi, în general corespunzãtoare semestrelor ºcolare, sau anului ºcolar (prin
teste docimologice, examene). Evaluarea sumativã se concentreazã mai ales
asupra elementelor de permanenþã ale aplicãrii unor cunoºtinþe de bazã, ale
demonstrãrii unor abilitãþi importante dobândite de elevi într-o perioadã mai
lungã de instruire. Caracterul ameliorativ al evaluãrii sumative este relativ
restrâns, efectele resimþindu-se dupã o perioadã mai îndelungatã.

Între noile metode utilizate în lecþiile de religie includem testul docimologic,
testele de compoziþie (referatul, proiectul, eseul), portofoliul ºcolar,
autoevaluarea, observarea sistematicã a activitãþii ºi comportamentului
elevilor.

1. Testul docimologic

Principalul instrument de evaluare îl constituie testul. El vizeazã mãsurarea
gradului de asimilare a cunoºtinþelor de cãtre elevi, abilitãþile formate, nivelul
de dezvoltare al unor capacitãþi. Testele pot fi standardizate sau elaborate de
profesor. O problemã destul de dificilã cu care se confruntã profesorul în
alcãtuirea unui test docimologic este alegerea ºi redactarea itemilor care trebuie
fãcutã în funcþie de obiectivele urmãrite, de natura conþinutului care urmeazã
a fi evaluat, de vârsta subiecþilor. 

În funcþie de modul în care se pot aprecia rãspunsurile formate, itemii  pot4

fi: obiectivi, semiobiectivi ºi cu rãspuns deschis .5

 Itemul = întrebare ºi rãspunsul aºteptat la aceasta.4

 Cf. Fiºa 4.5
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Teoria ºi practica evaluãrii evidenþiazã mai multe criterii pe baza cãrora pot
fi clasificaþi itemii. Unul dintre criteriile cel mai des utilizate este acela al
gradului de obiectivitate oferit în corectare. În funcþie de acest sistem, de
modul în care se pot aprecia rãspunsurile formate, itemii pot fi clasificaþi în trei
mari categorii:

a) Itemii obiectivi testeazã un numãr mare de elemente de conþinut într-un
interval de timp relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat în
mãsurarea rezultatelor ºcolare.

Itemii obiectivi prezintã proprietãþi caracteristice:
– acoperã o gamã largã de obiective de evaluat ºi de elemente de conþinut

într-un interval relativ scurt;
– sarcinile propuse sunt explicite ºi corelate cu obiectivele de evaluare;
– sunt uºor de construit, corectat, notat;
– garanteazã obiectivitatea corectãrii;
– permit feed-back-ul ºi diagnoza rapidã.
Obiectivitatea acestor itemi are trei direcþii de manifestare:
– obiectivitatea construcþiei itemului (cerinþa este structuratã ºi corelatã cu

un obiectiv de evaluare);
– obiectivitatea percepþiei sarcinii de cãtre elevul evaluat;
– obiectivitatea notãrii.
b) Itemii semiobiectivi pot acoperi o gamã variatã de capacitãþi intelectuale

care se doresc a fi testate, oferind, în acelaºi timp, posibilitatea de a utiliza ºi
materiale auxiliare utile elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru propuse.

c) Itemii cu rãspuns selectiv (cu rãspuns deschis) sunt relativ uºor de
construit, principala problemã constituind-o modul de elaborare a schemei de
notare a acestora, cu atât mai mult cu cât aceastã categorie de itemi vizeazã
demonstrarea de cãtre elevi în rãspuns a originalitãþii ºi creativitãþii lor.

Exemple de itemi:
a) Itemi obiectivi:
1. itemi cu alegere dualã (itemul cu alegere dualã este itemul pentru care

elevul evaluat este solicitat sã selecteze un rãspuns corect din douã rãspunsuri
posibile la o întrebare).

Citeºte cu atenþie afirmaþia urmãtoare. În cazul în care apreciezi cã afirmaþia este
adevãratã, încercuieºte cuvântul DA; dacã apreciezi cã afirmaþia este falsã,
încercuieºte cuvântul NU.
DA / NU Creºtin adevãrat este acela, care, fiind botezat, crede ºi mãrturiseºte
învãþãtura creºtineascã.
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Obiectivul: elevul trebuie sã fie capabil sã identifice semnificaþia corectã a unor
texte biblice.
Citeºte cu atenþie afirmaþia urmãtoare. În cazul în care apreciezi cã afirmaþia este
adevãratã, încercuieºte DA, dacã apreciezi cã afirmaþia este falsã, cuvântul NU.
DA / NU: Expresia „cei sãraci cu duhul” se referã la cei proºti.

NU
Expresia „cei sãraci cu duhul” se referã la cei smeriþi. Pentru a ridica nivelul de
dificultate al itemilor cu alegere dualã, cerinþei de a identifica enunþurile
adevãrate, respectiv false, i se pot adãuga cerinþe suplimentare.
– sublinierea cuvântului care determinã caracterul eronat al enunþului
– înlocuirea lui printr-un cuvânt care face ca afirmaþia sã devinã adevãratã.

2. Itemi cu alegere multiplã (sunt itemii care solicitã elevului evaluat
alegerea, selectarea rãspunsului corect sau a celui mai bun rãspuns dintr-un
numãr de variante construite deja. Se mai numesc itemi cu rãspuns selectat).

Acest tip de item este alcãtuit dintr-o premisã ºi o listã de alternative (care
reprezintã soluþiile posibile la acel item). Elevul trebuie sã aleagã singura
variantã corectã dintr-un numãr de alte variante de rãspuns, incorecte, dar
paralele, numite distractori.

Premisa formulatã în conformitate cu obiectivele de evaluare;
formulatã în termeni clari, preciºi, adecvaþi vârstei;
trebuie sã conþinã un verb care orienteazã ºi determinã alegerea
unui rãspuns;
formularea întrebãrii nu trebuie sã sugereze rãspunsul corect, nici
sã utilizeze negativul;

Distractori trebuie sã fie plauzibili ºi paraleli;
trebuie sã fie independenþi;
nu trebuie sã conþinã indicii pentru alegerea rãspunsului corect;
nu pot fi construiþi ca sinonime sau antonime ale unuia dintre ei;
nu trebuie sã existe ambiguitãþi, corectitudinea gramaticalã fiind
importantã;
ordinea plasãrii rãspunsurilor trebuie sã fie aleatoare.

Exemplu (Vechiul Testament):

Obiectiv: elevul trebuie sã identifice persoana pe care Dumnezeu a ales-o ca
pãrinte al poporului ales.
Enunþ: Alege rãspunsul corect ºi încercuieºte litera corespunzãtoare:
Pãrintele poporului ales se numeºte: a. Moise; b. Iosif; c. Abraham; d. Isaac

Rãspunsul corect: c.
(Noul Testament)
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Isus Cristos s-a nãscut în oraºul: a. Ierusalim; b. Nazaret; c. Cafarnaum; d.
Betleem.

Rãspunsul corect: d.

3. Itemi de tip pereche (sunt formaþi din douã liste cuprinzând variante de
rãspuns ºi instrucþiuni care precizeazã modul în care se va realiza asocierea
elementelor acestora ºi modul de înregistrare. Prima coloanã conþine enunþul
itemului ºi sunt denumite premise. A doua coloanã conþine rãspunsurile).
Reguli de proiectare:

– sã utilizeze un material omogen, din acelaºi domeniu al obiectivelor ce vor
fi corelate în cadrul aceluiaºi tip de item;

– sã se includã un numãr inegal de premise (un numãr mai mic) ºi de
rãspunsuri (un numãr mai mare);

– lista rãspunsurilor sã fie într-o ordine logicã;
– plasarea pe aceeaºi paginã a premiselor ºi rãspunsurilor.
Exemplu:

Asociazã fiecare personaj din coloana A cu datele corespunzãtoare din
coloana B:

Îngerul Gabriel Fiul lui Zaharia ºi al Elisabetei
Isus Buna Vestire
Ioan Botezãtorul Botezat la 30 de ani în râul Iordan
Emanuel Dumnezeu este cu noi

b) Itemi semiobiectivi:
1. Itemi cu rãspuns scurt / de completare. 
În cadrul itemilor cu rãspuns scurt / de completare:
– sarcina este bine structuratã;
– rãspunsul este strict limitat ca spaþiu, formã ºi conþinut de structura

sarcinii;
– libertatea de a reorganiza informaþia ºi de a oferi rãspunsul în altã formã

este limitatã;
– corectitudinea rãspunsului demonstreazã nu numai cunoaºterea, ci ºi

capacitatea elevului de organizare ºi esenþializare a cunoºtinþelor, precum ºi
elaborarea ºi formularea potrivitã.

Reguli de proiectare:

A B
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– enunþul ºi sarcina trebuie sã fie formulate clar, astfel încât rãspunsul sã fie
scurt, precis;

– fiecare item trebuie sã conþinã un singur rãspuns corect;
– spaþiul pentru redactarea rãspunsului sã fie mare ºi sã sugereze dacã

rãspunsul aºteptat conþine mai multe cuvinte.
Avantaje:
– evalueazã capacitãþi de nivel superior celor implicate în simpla

recunoaºtere ºi reactualizare;
– solicitã coeziune ºi esenþializare în elaborarea rãspunsului;
– evalueazã un numãr semnificativ de cunoºtinþe structurate în deprinderi

ºi capacitãþi;
– notare obiectivã.
Dezavantaje:
– nu sunt recomandaþi pentru evaluarea capacitãþilor intelectuale superioare;
– la disciplinele teologice, capacitatea de a formula un rãspuns scurt,

sintetic, trebuie asociatã cu capacitatea de a dezvolta un discurs, o situaþie de
comunicare complexã, liberã, creativã.

Exemple:

Cele douã pãrþi ale Bibliei se numesc........................ ºi.........................
Obiectiv: elevii vor fi capabili sã recunoascã profeþii din Vechiul Testament.
Enunþ: Completeazã spaþiile punctate cu informaþia corectã:
a. Evanghelistul Vechiului Testament este numit profetul...............(Isaia)
b. Profetul care a proorocit în Babilon a fost.....................(Daniel)
c. Profetul care a dovedit care este adevãratul Dumnezeu celor care se închinau lui
Baal se numeºte.....................(Ilie)

Itemii cu rãspuns scurt (sub forma unui cuvânt, propoziþii, fraze):

– Cum se numeºte misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane?
(Sfânta Treime)

– Ce rugãciune I-a învãþat Isus Cristos pe apostolii sãi?
(Tatãl Nostru)

Itemi de completare (solicitã elevului completarea unei afirmaþii astfel încât
aceasta sã fie adevãratã, sã aibã sens). Exemplu:

– Cartea în care gãsim Cuvântul lui Dumnezeu se numeºte ……………… 
sau ………………

(Biblia sau Sfânta Scripturã)
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2. Întrebãri structurate (itemi ce conþin mai multe sarcini de lucru, care pun
elevul în situaþia de a construi rãspunsul ºi de a alege modalitãþile de
formulare). Reguli de proiectare:

– complexitatea întrebãrilor trebuie sã fie succesivã (de la simplu la
complet);

– fiecare subîntrebare trebuie sã solicite un rãspuns propriu, care nu depinde
de subîntrebarea precedentã;

– subîntrebarea trebuie sã fie în concordanþã cu materialul sau stimulul
utilizat pentru a fi un suport în rezolvarea sarcinilor;

– fiecare subîntrebare trebuie sã testeze unul sau mai multe obiective;
– fiecãrei subîntrebãri sã-i urmeze un spaþiu suficient pentru consemnarea

rãspunsului.
Exemplu:

Citiþi cu atenþie textul de mai jos:
„ªi a zis Dumnezeu: Sã facem pe om dupã chipul ºi asemãnarea noastrã, ca sã
stãpâneascã peºtii mãrii, pãsãrile cerului, animalele domestice, toate vietãþile care
se târãsc pe pãmânt” (Gen 1,26).
Pornind de la acest text, rãspundeþi cu atenþie la urmãtoarele cerinþe:
a. precizaþi care este semnificaþia noþiunii „asemãnarea”;
b. menþionaþi unul sau douã texte din sfinþii Pãrinþi care explicã acest verset.

3. Itemii de tip eseu rãspund unei nevoi metodologice de a evalua abilitãþi
ºi competenþe de complexitate ridicatã, fiind utilizaþi frecvent în cadrul
disciplinelor umaniste. Creativitatea, originalitatea, capacitatea de organizare,
de sintezã pot fi mãsurate eficient prin itemi de tip eseu. În plus, se exerseazã
capacitatea de integrare a ideilor ºi/sau de interpretare a datelor, exprimarea în
scris. Exemple de eseu structurat ºi de eseu nestructurat în fiºa 5.

c) Itemii cu rãspuns deschis (subiectivi): testeazã originalitatea, creativitatea,
caracterul personal al rãspunsului. 

Reguli de proiectare:
– întrebarea formulatã trebuie sã fie adecvatã obiectivului de evaluare vizat

ºi populaþiei cãreia i se adreseazã;
– este preferatã utilizarea itemilor care oferã orientare rãspunsului, în

termeni aºteptaþi.
Modalitãþi de corectare ºi notare. Modalitãþile de corectare ºi notare pot

îmbrãca douã forme pentru îmbunãtãþirea feed-back-ului:
– analitic: punctaje acordate pentru diferite elemente discrete ale

rãspunsului aºteptat;
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– holistic: formularea unei judecãþi globale, în conformitate cu unele sisteme
de evaluare.

Eseu cu rãspuns restrâns:

Noul Testament – Predica de pe Munte a Mântuitorului Isus Cristos este o sintezã
a învãþãturii transmisã oamenilor. Argumentaþi în maximum 20 de rânduri
caracterul de sintezã al predicii.
Schema de notare:
– explicarea succintã a fericirilor
– explicarea importanþei postului, rugãciunii ºi caritãþii
– utilizarea corectã a limbajului ºi a limitei de spaþiu.

Eseul structurat (prin sugestii, indicii formulate, rãspunsul elevului este
organizat, structurat, orientat).

Realizaþi un eseu cu tema: „Oamenii împreunã, cãlãtori prin viaþã”.
În alcãtuirea eseului veþi urmãri:
– prezentarea datoriilor omului faþã de Dumnezeu, faþã de sine, faþã de semeni;
– accentuarea respectului reciproc între persoane, rase, naþionalitãþi, sexe ºi
apartenenþe religioase;
– evidenþierea consecinþelor în respectarea sau nu a pãcii ºi înþelegerii între
popoare.

Eseul liber, în care sunt apreciate originalitatea, creativitatea, imaginaþia
elevilor. Itemii de tip eseu nestructurat (liber) reprezintã prin tradiþie forma de
evaluare cea mai popularã în examinarea din ºcoala româneascã.

Elaboraþi un eseu cu tema: „Dumnezeu este iubire”.

Rezolvarea de situaþii-problemã, în care profesorul prezintã o situaþie nouã,
neobiºnuitã pentru elevi, stimulându-le capacitatea de transfer, de sintezã ºi de
concretizare a informaþiilor. 

Enunþ:
În sãptãmâna Patimilor, dupã predica þinutã în templu de Domnul Isus Cristos,
fariseii l-au întrebat: „Cu ce putere faci acestea? ªi cine þi-a dat aceastã putere?”.
Domnul Isus Cristos le-a rãspuns printr-o întrebare: „Botezul lui Ioan de unde a
fost? Din cer sau de la oameni?” (Mt 21,25).
Cerinþe: 
– precizaþi motivul întrebãrii fariseilor;
– motivaþi atitudinea lui Isus Cristos faþã de întrebarea fariseilor.

2. Testele de compoziþie
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Testele de compoziþie reprezintã o altã categorie de instrumente
docimologice numite în literatura de specialitate ºi lucrãri de creaþie. Sunt
considerate teste de compoziþie toate probele la care elevii sunt solicitaþi sã
îndeplineascã, într-o manierã personalã, cerinþele formulate. Testele de
compoziþie sunt utilizate atât ca mijloc de exersare în vederea formãrii unor
abilitãþi, cât ºi ca probe de verificare care testeazã capacitatea elevului de a-ºi
organiza ideile, de a argumenta, de a folosi informaþia acumulatã în tratarea
unei teme, de a interpreta, de a realiza un comentariu personal la o problemã
propusã. 

În categoria testelor de compoziþie se pot include: referatul, proiectul, eseul
nestructurat, dizertaþia, temele de sintezã, temele de cercetare. Ne vom opri în
continuare asupra a douã dintre acestea:

a) Referatul este o metodã de evaluare alternativã concretizatã în elaborarea
unei sinteze originale pe o anumitã temã sau problemã, prin consultarea ºi
prelucrarea informaþiei din una sau mai multe surse documentare. Se
deosebeºte de rezumat sau conspect prin:

– prezentarea criticã analiticã largã;
– exprimarea de puncte de vedere personale;
– aprecieri valorice, soluþii, propuneri. 
Etape în întocmirea referatului:
1. Se precizeazã de cãtre profesor tema referatului;
2. Se precizeazã bibliografia ce urmeazã a fi studiatã, dându-li-se elevilor

libertatea de a completa lista cu alte materiale;
3. Se justificã de cãtre profesor tema referatului;
4. Se precizeazã timpul de lucru;
5. Se precizeazã sarcinile de lucru astfel încât elevul sã poatã selecta din

materialul parcurs numai ceea ce este necesar;
6. Se precizeazã de cãtre profesor modul de întocmire a unui referat cu

precizãri concrete legate de fondul ºi forma acestuia;
7. Se întocmeºte referatul de cãtre elev;
8. Se verificã de cãtre profesor, utilizând bibliografia utilizatã de cãtre elev;
9. Se susþine conþinutul referatului de cãtre elev; durata susþinerii nu trebuie

sã depãºeascã 10-15 minute (4-6 pagini);
10. Se verificã de cãtre profesor pe bazã de întrebãri (care pot fi adresate ºi

de ceilalþi elevi) efortul propriu al elevului pentru aprofundarea cunoºtinþelor
ºi posibilitatea de a utiliza cunoºtinþele asimilate;

11. Se noteazã activitatea de întocmire ºi prezentare a referatului printr-o
notã ce reprezintã media aritmeticã dintre nota ce apreciazã conþinutul
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referatului ºi nota ce apreciazã capacitatea de însuºire ºi exprimare a
informaþiilor cuprinse în material.

Structura unui referat. În manierã clasicã, este format din trei pãrþi:
introducere, conþinut, concluzii. Poate avea urmãtoarele puncte:

1. Titlul, autorul, scurt plan al ideilor de bazã ale referatului;
2. Introducerea în care se prezintã locul, rolul ºi nivelul atins de problemã;
3. Dezvoltarea ideilor, cu marcarea celor personale, originale;
4. Concluzii, cu preocupãri pentru deschiderea unor noi abordãri;
5. Emiterea unor judecãþi de valoare sintetice asupra contribuþiei;
6. Bibliografia menþionatã în text sau la sfârºitul referatului, data întocmirii.
Exemple de teme la religie care ar putea fi propuse elevilor pentru a fi tratate

într-un referat: Duhul Sfânt în Sfânta Scripturã; Biserica din Ierusalim etc.

3. Portofoliul ºcolar6

Reprezintã o mapã, un dosar, o cutie, un biblioraft, un clasor sau orice alt
obiect de îndosariere care conþine un ansamblu de materiale educaþionale
elaborate de elev pentru o anumitã disciplinã.

Crearea portofoliului ºcolar a fost inspiratã de portofoliile artiºtilor plastici,
fotografilor, arhitecþilor etc., în care aceºtia îºi înregistrau lucrãrile pentru a le
arãta altora. 

Sugerãm un exemplu de schemã de construire a unui portofoliu pentru
evaluarea elevilor la Religie, clasa a VII-a, capitolul Istoria Bisericii Catolice
locale:

1. Scopul portofoliului: cunoaºterea principalelor aspecte legate de Biserica
localã.

2. Abilitãþi generale urmãrite în evaluare:
– cunoaºterea elementelor definitorii ale Bisericii Catolice ºi identificarea

lor la nivelul Bisericii locale;
– diversitatea probelor portofoliului.
3. Conþinutul portofoliului:
– fiºe de lecturã;
– articole din reviste de profil (Lumina creºtinului, Mesagerul etc.);
– eseuri;
– imagini care ilustreazã aspecte din viaþa Bisericii locale;
– referate, articole, comunicãri;

 Cf. Fiºa 6.6
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– prezentarea unei situaþii de viaþã (studiu de caz);
– desene personale, colecþii de vederi.
Dacã evaluarea cunoºtinþelor elevilor dobândite la orele de religie se

realizeazã fie prin metode de evaluare tradiþionale (probele orale ºi probele
scrise), fie prin metode de evaluare de datã mai recentã (testele docimologice,
referatul, portofoliul ºcolar º.a.), evaluarea trãsãturilor de personalitate
(atitudini, comportamente, conduite, opinii) dezvoltate prin intermediul
educaþiei religioase se realizeazã mai greu. 

Specialiºtii (cf. Pelaghia Popescu, I.T. Radu) recomandã anumite metode ºi
procedee de examinare ºi apreciere a conduitei elevilor: observaþia directã a
activitãþii ºi comportãrii elevilor, convorbirea cu elevul; ancheta cu privire la
calitãþile personale, chestionarul, studiul de caz, anamneza, autoevaluarea. În
aceastã situaþie apar douã probleme pentru cel care predã religia:

– în ce mãsurã este el format pentru a concepe ºi aplica astfel de metode
pentru identificarea atitudinilor ºi comportamentului elevilor?

– dacã aplicã una sau mai multe dintre aceste metode ºi identificã anumite
comportamente la elevii sãi, le apreciazã prin notã la materia sa ori nu le
noteazã deloc?

Desigur, nu vom putea da rãspuns imediat acestor douã situaþii, însã vom
încerca sã sugerãm câteva repere. În primul rând, putem oferi câteva sugestii
privind strategia de concepere ºi aplicare a douã dintre metodele ce vizeazã
evaluarea trãsãturilor atitudinale ºi comportamentale: observarea sistematicã
a activitãþii ºi comportamentului elevilor ºi autoevaluarea.

a) Observarea sistematicã a activitãþii ºi comportamentului se poate realiza
în trei modalitãþi: fiºa de evaluare; scara de clasificare ºi lista de control.

1. Fiºa de evaluare este completatã de cãtre profesor care înregistreazã date
factuale despre evenimentele cele mai importante identificate în
comportamentul sau în modul de acþiune al elevilor sãi (fapte remarcabile,
probleme comportamentale etc.).

2. Scara de clasificare se constituie dintr-un set de caracteristici ce trebuie
supuse evaluãrii. Elevului îi sunt prezentate un numãr de enunþuri faþã de care
acesta trebuie sã-ºi manifeste acordul sau dezacordul, optând pentru una din
variantele propuse. Exemplu:

Participarea cu plãcere la activitãþile organizate în cadrul orei de religie pe
grupe de lucru:
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3. Lista de control constatã prezenþa sau absenþa unei caracteristici,
comportament, fãrã a se emite o judecatã de valoare. Exemplu:

Atitudinea elevului faþã de sarcina de lucru da nu
A cerut ajutor atunci când a avut nevoie
A respectat indicaþiile primite
A colaborat cu colegii
A finalizat activitatea

b) Autoevaluarea: profesorul îi pune pe elevi în situaþia de a se autoaprecia
ºi autocontrola, cunoscându-se mai bine pe ei înºiºi. Exemplu de scarã de
clasificare pentru autoevaluarea elevilor la religie:

Fiºã de evaluare Slab Mediu Bun Foarte bun Excelent
Performanþe ºcolare 
Spirit de cooperare
Disciplina de lucru
Asumarea
responsabilitãþilor în
realizarea sarcinilor
de lucru

Toate informaþiile obþinute prin aceste metode cu privire la achiziþiile
comportamentale ºi atitudinale ale elevilor, dezvoltate prin educaþia religioasã,
sugerãm sã fie avute în vedere atunci când se realizeazã notarea elevilor, ºtiut
fiind faptul cã astãzi accentul trebuie sã fie pus pe evaluarea trãsãturilor
pozitive ale elevilor. Altfel spus, interesul pentru activitatea ºcolarã, conduita
pozitivã în relaþiile cu ceilalþi, motivaþia ridicatã pentru religie sunt trãsãturi
care trebuie sã se bucure de aprecierea cuvenitã.

În concluzie, evaluarea la religie este o etapã esenþialã a demersului didactic,
având efecte asupra activitãþii de învãþare a elevilor, favorizând dezvoltarea
unui sistem comportamental ºi atitudinal în concordanþã cu învãþãturile
creºtine.

Résumé

Le problème de l`évaluation est un problème très important et actuel qui sollicite
des solutions immédiates. 
Le point de vue soutenu dans l`article est une adoptation du système proposé par
le SNEE (Service National d`Evaluation et d`Examination) aux conditions
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concrètes de l`enseignement de la religion romano -catholique dans l`école
roumaine; on souligne le fait que le nouveau curriculum de religion vise aussi
bien les connaissances que la formation d`un système attitudinal et
comportamental.
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