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Introducere
Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului Learning math and languages through research and
cooperation – MatLan, un proiect Erasmus+ Parteneriat strategic (2014-1-RO01-KA201-002699), cu durata
de doi ani, implementat cu sprijinul Uniunii Europene de către două licee din România și Franța. În cadrul
proiectului MatLan, cele două școli partenere au colaborat pentru a organiza și desfășura ateliere de
cercetare pentru elevii de liceu.
Atelierul de cercetare matematică pentru elevi este o copie a activității de cercetare realizate de
cercetători profesioniști. Acesta valorifică inventivitatea și creativitatea elevilor de liceu, invitându-i să
descopere matematica (și informatica) și să realizeze muncă de cercetare în acest domeniu. Pe parcursul
unui an școlar, elevii, lucrând în grupuri mici, caută soluții matematice și realizează modelări informatice
la câte o problemă/ temă de cercetare lansată de cercetători în domeniul științelor exacte. Activitatea
elevilor este facilitată de profesor și sprijinită de un cercetător profesionist. După încheierea activității de
cercetare propriu-zisă, elevii prezintă, cu diferite ocazii, rezultatele la care au ajuns – de exemplu, la sesiuni
de comunicări, conferințe, congrese științifice ale elevilor etc. În plus, elevii redactează articole de
cercetare în care prezintă tema de cercetare, modul în care au abordat rezolvarea problemei și rezultatele
la care au ajuns. Articolele de cercetare elaborate de elevi sunt publicate pe site-ul mathenjeans, după ce
sunt validate de către redacție.
Unul dintre rezultatele semnificative ale proiectului este acest ghid, conceput, în primul rând, pentru
profesorii care derulează ateliere de cercetare matematică. Ghidul vine în completarea unui alt produs al
proiectului „Programa școlară pentru disciplina opțională Atelier de cercetare matematică/ Studiul
matematicii prin cercetare” pentru a dezvălui modul în care echipa de proiect a operaționalizat două
competențe transversale și o competență specifică matematicii, pentru ca mai apoi să elaboreze
metodologia (metode și instrumente) de evaluare a acestora. Acest ghid se adresează profesorilor, în
general, inclusiv de alte discipline decât matematica, precum și didacticienilor interesați de elaborarea de
instrumente pentru evaluarea de competențe. Suntem convinși că procesul de elaborare a metodologiei,
a instrumentelor de evaluare a competențelor descris în cadrul acestui ghid poate fi de interes pentru
specialiști preocupați de evaluarea competențelor.
Ghidul este structurat pe patru capitole. Primul capitol prezintă aspecte legate de evaluarea în cadrul
atelierelor de cercetare matematică – ce știm despre cum se face evaluarea în cadrul atelierelor de
cercetare, de ce ne-am propus să evaluăm competențele dezvoltate de elevi în cadrul atelierelor de
cercetare și câteva aspecte pe care trebuie să le avem în vedere pentru a realiza evaluarea competențelor.
În al doilea capitol este prezentată diagrama competențelor formate/ dezvoltate de elevi în cadrul
atelierelor de cercetare și sunt operaționalizate definițiile a trei dintre aceste competențe vizate în cadrul
atelierelor de cercetare matematică: competența de rezolvare de probleme în colaborare, competența de
utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și abilitățile de comunicare scrisă și orală a rezultatelor
cercetării. Capitolul al treilea conține metodologia evaluării competențelor menționate mai sus,
metodologie testată pe parcursul unui an școlar și apoi revizuită. Ultimul capitol conține câteva concluzii
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la care am ajuns pe parcursul testării metodelor și instrumentelor de evaluare, precum și câteva de idei de
continuare a demersului nostru.
Dorim să mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea acestui ghid:






profesorii de matematică de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca și de la Lycée
d'Altitude de Briançon care au testat pe parcursul anului școlar 2015-2016 metodele și
instrumentele de evaluare elaborate;
profesorii de limba franceză de la Colegiul Național „Emil Racoviță” și cei de limba engleză de la
Lycée d'Altitude de Briançon care ne-au sprijinit în realizarea glosarului de termeni trilingv (englezfrancez-român);
experții Asociației MATh.en.JEANS, Asociației ANIMATH, Asociației Lectura și Scrierea pentru
Dezvoltarea Gândirii Critice România și participanții la evenimentele „Prin cercetare matematica
devine captivantă” (17 martie 2016 – Cluj-Napoca), „Mathematics Education in a Connected
World” (16-21 septembrie 2015 – Catania), „The 8th Science Projects Workshop in the Future
Classroom Lab” (17-18 octombrie 2015, Brussels), Conferința Națională Scientix (30-31 octombrie
2015 – București) care ne-au oferit feedback valoros și au contribuit, astfel, la realizarea acestei
publicații.

Ne-am bucura să știm dacă acest ghid v-a fost util. Dacă doriți să ne oferiți feedback vă rugăm să ne
contactați – datele de contact se găsesc pe site-ul proiectului.
Autorii
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1. Evaluarea în cadrul atelierelor de cercetare matematică
În introducerea acestui ghid am descris, pe scurt, ce înseamnă un atelier de cercetare matematică – în
Programa școlară pentru disciplina opțională Atelier de cercetare matematică/ Studiul matematicii prin
cercetare (Văcărețu, 2016, pg. 7-9) se găsește o descriere mai amplă a acestuia.
Atelierele de cercetare matematică se desfășoară în Franța din anul 1989 sub numele de ateliere
MATh.en.JEANS (MeJ). În general, la finalul fiecărui an școlar, profesorul care coordonează un atelier MeJ
elaborează un raport al activității desfășurate în cadrul atelierului. Din câte știm, profesorii nu evaluează
învățarea elevilor în cadrul atelierelor.
Anual, Asociația MATh.en.JEANS realizează o evaluare a activității din cadrul atelierelor MeJ cu ajutorul
unor chestionare (pentru elevi, pentru profesori și pentru cercetători); informațiile obținute prin
chestionare împreună cu datele statistice (număr elevi, număr profesori, număr ateliere de cercetare,
număr teme de cercetare etc.) colectate cu ajutorul website-ului MATh.en.JEANS sunt prezentate în
rapoartele de impact anuale (raportul pentru anul școlar 2014 – 2015 se găsește la adresa
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/bilan_impact_mej_2015.pdf).
Informațiile colectate de la elevi cu ajutorul chestionarului vizează: motivul înscrierii în atelierul de
cercetare, participarea la Congresul anual MeJ, părerile elevilor referitoare la: cunoașterea modului în care
se desfășoară o cercetare științifică, cunoașterea profesiei de cercetător științific, cunoașterea domeniilor
de aplicabilitate a matematicii, creșterea dorinței de a face studii în domeniul științelor, creșterea dorinței
de a învăța matematica, modificarea nivelului de concentrare la clasă, schimbarea percepției asupra
profesorului care facilitează atelierul de cercetare matematică (MATh.en.JEANS, 2016). Chestionarul
pentru profesori cuprinde mai multe secțiuni: informații personale, impresii despre experiența MeJ din
anul școlar respectiv, păreri despre participarea și progresul elevilor, impresii despre Congresul MeJ, păreri
despre cunoașterea profesiei de cercetător și orientarea elevilor spre studii superioare din domeniul
științelor, păreri despre managementul MATh.en.JEANS (MATh.en.JEANS, Questionnaire Enseignant.e.s MeJ 2015/2016, 2016). Din câte se observă, progresul elevilor este evaluat prin intermediul chestionarului
pentru profesori; redăm, mai jos, întrebările care vizează acest aspect:





Și-au îmbunătățit elevii Dvs. înțelegerea asupra instrumentelor matematice? (variante de răspuns:
da/ nu/ nu știu)
După părerea Dvs., elevii și-au îmbunătățit exprimarea orală și scrisă? Dar capacitatea de a
sintetiza informații, idei etc.? (variante de răspuns: da/ nu; comentarii)
După părerea Dvs., elevii se simt mai confortabil să vorbească în public? (variante de răspuns: da/
nu)
Sunteți mulțumit(-ă) de capacitatea elevilor Dvs. de a prezenta rezultatele propriei cercetări la
Congresul MeJ? (variante răspuns: da/ nu/ depinde)
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Sunteți mulțumit(-ă) de capacitatea elevilor Dvs. de a răspunde la întrebările adresate de publicul
prezent la Congres? (variante de răspuns: da/ nu/ depinde)
După părerea Dvs., care a fost impresia generală despre elevii Dvs. (n.a. se referă la participarea
elevilor la Congresul MeJ)? Puncte tari, puncte slabe? (întrebare deschisă). (MATh.en.JEANS,
Questionnaire Enseignant.e.s - MeJ 2015/2016, 2016)

Evident, această evaluare oferă informații despre impactul atelierelor MeJ, în general, în percepția
profesorilor. Ea este necesară. Este oare și suficientă?

1.1. De ce să evaluăm competențele dezvoltate la elevi în cadrul atelierelor de
cercetare matematică?
În Franța, atelierele de cercetare matematică se desfășoară ca activități extra-curriculare sau sunt incluse
în cadrul orelor de sprijin personalizat pentru elevi. În ambele situații, profesorii nu notează elevii care
participă la atelierele MeJ. În România, până în iunie 2016, s-au organizat doar două ateliere de cercetare
matematică – tot sub formă de activități extra-curriculare. Știm că evaluarea și notarea sunt două lucruri
diferite – dar au legătură între ele. Dacă nu trebuie să notăm elevii, de ce să evaluăm competențele
dezvoltate elevilor în cadrul atelierelor MeJ?
Atelierele de cercetare matematică sunt activități de învățare; în cadrul lor, elevii învață – altfel decât în
cadrul lecțiilor, dar învață. Ei își formează sau își dezvoltă anumite competențe. Șerban Iosifescu scria întrun articol: „nu putem îmbunătăți ceea ce nu putem evalua” (Iosifescu, 2015). Cum putem stabili eficiența
atelierului de cercetare dacă nu evaluăm ce învață elevii? Cum putem evalua ce învață elevii în cadrul
atelierelor de cercetare matematică dacă nu evaluăm competențele dezvoltate aici, mai ales că atelierele
de cercetare matematică nu vizează, în principal, acumularea de noi cunoștințe. Scopul învățării, în cadrul
atelierelor de cercetare matematică, este centrat pe dezvoltarea de deprinderi și atitudini necesare în
învățarea matematicii și a științelor, inclusiv a informaticii, dar și în alte contexte (de exemplu: deprinderea
unor tehnici de lucru specifice învățământului universitar). De aceea, considerăm că învățarea în atelierele
de cercetare matematică vizează dezvoltarea de competențe și, ca o consecință firească, evaluarea
învățării trebuie să vizeze evaluarea competențelor. Evaluarea învățării, în acest context, nu își propune
încadrarea elevului pe anumite niveluri ale dezvoltării unor competențe pentru a stabili ierarhii între elevi.
Evaluarea învățării își propune să urmărească dacă activitatea de cercetare pe care am propus-o contribuie
la dezvoltarea unor competențe, care dintre competențe s-au dezvoltat și care este dimensiunea acestei
dezvoltări.
Evaluarea competențelor, în cazul nostru, este o evaluare pentru învățare, adică evaluare formativă.
Evaluarea pentru învățare este un proces de căutare și interpretare de dovezi care sprijină elevul și
profesorul să decidă unde se află elevul în procesul învățării, unde ar trebui să ajungă în etapa imediat
următoare și cum poate să ajungă acolo cel mai eficient (Assessment Reform Group, 2002). Pentru ca
evaluarea să sprijine învățarea, trebuie să comunicăm explicit elevilor natura rezultatelor așteptate în
învățare, competențele pe care ne așteptăm să și le dezvolte, ce înseamnă o anumită competență
dezvoltată (oferindu-le exemple, ori de câte ori este necesar).
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1.2. Cum vedem evaluarea în cadrul atelierelor de cercetare matematică
Enumerăm mai jos aspectele pe care considerăm că trebuie să le avem în vedere atunci când ne propunem
să realizăm evaluarea competențelor dezvoltate de elevi în cadrul atelierelor de cercetare matematică:












Evaluarea este mijloc de formare a elevului, permițându-i observarea evoluției competențelor
sale, adică este o evaluare formativă, o evaluare pentru învățare.
În procesul evaluării trebuie implicați activ atât elevii, cât și profesorul. Încurajăm folosirea
metodelor de autoevaluare și interevaluare, ceea ce sprijină elevii în înțelegerea modului în care
învață și a procesului prin care trec în dezvoltarea unei/ unor competențe. Considerăm că astfel
evaluarea contribuie și la formarea competenței de a învăța.
Pentru realizarea evaluării, competențele trebuie să fie operaționalizate și elevii trebuie să
înțeleagă care sunt comportamentele care demonstrează că un individ a dobândit o anumită
competență. În felul acesta, evaluarea oferă o descriere clară a rezultatelor așteptate.
Nu trebuie să credem că oricine se poate autoevalua sau poate să evalueze pe cineva (de ex.: un
coleg/ o colegă). David Pepper prezintă câteva studii care arată că elevii trebuie să învețe cum să
facă autoevaluarea sau interevaluarea (Pepper, 2013, p. 22). Suntem conștienți că, deși elevii
sunt onești și de bună credință atunci când se autoevaluează sau se interevaluează (cu scop
formativ), este nevoie ca elevii să fie pregătiți pentru acest demers evaluativ. Ei trebuie
înțeleagă rezultatele așteptate ale învățării, instrumentele de evaluare pe care urmează să le
folosească și să exerseze ghidat aceste metode de evaluare.
Suntem interesați, în principal, de abordarea și de procesul pe care elevii îl parcurg pentru
realizarea cercetării și nu neapărat de soluțiile problemei. În consecință, această evaluare este o
evaluare de proces.
Evaluarea trebuie să genereze informații ușor de înțeles de către elev și profesor, feedback util
pentru ameliorarea învățării și crearea de oportunități pentru învățare.
Evaluarea trebuie să fie validă, adică este necesar să existe coerență între proiectarea evaluării și
utilizarea rezultatele evaluării (Pepper, 2013).

1.3. O abordare pentru dezvoltarea unei metodologii de evaluare
Pentru a elabora o metodologie de evaluare a competențelor dezvoltate la elevi în cadrul atelierelor de
cercetare, am parcurs următoarele etape:






Identificarea competențelor dezvoltate elevilor în cadrul atelierelor de cercetare;
Alegerea a 3 competențe a căror dezvoltare să o evaluăm în următorii 3 – 4 ani;
Operaționalizarea celor 3 competențe, adică identificarea sub-competențelor competenței
respective și a comportamentelor care demonstrează că o persoană a dobândit acele subcompetențe;
Descrierea a trei niveluri de performanță (novice, competent, expert) pentru fiecare indicator de
comportament al fiecărei competențe;
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Elaborarea progresiei dezvoltării (pentru fiecare competență); progresia dezvoltării este
concepută ca o „hartă” detaliată care ilustrează comportamentele din ce în ce mai sofisticate pe
care un subiect le va afișa pe măsură ce progresează de la stadiul de novice la cel de expert în
orice domeniu de învățare (University of Melbourne, 2015);
Alegerea metodelor de evaluare și elaborarea instrumentelor de evaluare utilizând progresia
dezvoltării (pentru fiecare competență).

diagrama competențelor

competența (definiție, sub-competențe, comportamente, indicator comportamental)

niveluri de performanță/ subcompetențe

progresia dezvoltării competenței

metodologia (metode și instrumente) evaluării competenței
Figura 1. Procesul dezvoltării metodologiei de evaluare a competențelor dezvoltate la elevi în cadrul
atelierelor de cercetare matematică
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2. Competențele dezvoltate în cadrul atelierelor de cercetare
matematică
Studiul literaturii de specialitate ne-a condus la identificarea a numeroase definiții ale conceptului de
competență. În abordarea noastră, am luat în considerare definiția competenței dată de Hoskins și Deakin
Crick (Hoskins & Deakin Crick, 2010) și inclusă în KeyCoNet 2013 Literature Review (Arjomand și alții, 2013).
Prin competență înțelegem o combinație de cunoștințe, abilități, înțelegere, valori, atitudini și dorință (de
a face) care conduce la acțiunea eficientă a individului într-un anumit domeniu. În această definiție, în
centrul atenției se află două elemente: ducerea la îndeplinire a unei sarcini de lucru complexe, din viața
reală, și multiplele fațete ale lui „a ști” - de exemplu: a ști să faci ceva, a te cunoaște pe tine însuți și a-ți
cunoaște dorințele, a ști de ce ceva este important, a ști despre ceva etc. Aceste multiple fațete ale
cunoașterii se pot grupa pe cei patru piloni ai cunoașterii: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești
împreună cu alții, a învăța să fii (Delors, 1996). Competențele pot fi puse în evidență doar pe durata unei
acțiuni – de aceea, această acțiune (sau mod de a face ceva) este foarte importantă. În plus, pentru că o
competență este identificată în contextul lumii reale, dezvoltarea competențelor se bazează pe experiențe
din lumea reală și ia în considerare întreg spectrul contextelor de învățare (informală, non-formală,
formală).
În cadrul atelierelor de cercetare matematică, elevii se înscriu voluntar. Este de la sine înțeles că aceștia
nu sunt selectați pe baza vreunui test sau pe baza nivelului lor în învățarea matematicii. Activitatea lor
sistematică de cercetare pe durata activităților săptămânale, dar și în afara lor, valorizată prin participarea
la manifestări științifice, oferă elevilor cu rezultate mai modeste în învățarea matematicii o altă perspectivă
asupra matematicii, iar celor performanți la matematică ocazia de a aprofunda. Atât activitatea de
cercetare individuală, cât și cea realizată în echipă, deseori având un caracter experimental, necesare
pentru a avansa în identificarea soluțiilor problemei de cercetare, schimbă considerabil relațiile între elevi
și relațiile între elevi și profesor. Fără constrângerea timpului – pentru că în cadrul acestui demers
profesorul nu predă conținuturi, metodele și instrumentele de lucru devin o necesitate pentru a progresa
în cercetarea temei și favorizează dezvoltarea de competențe specifice cercetării științifice.
După ce am observat activitatea elevilor în cadrul atelierului de cercetare, am analizat sarcinile de lucru
pe durata desfășurării atelierului și am studiat literatura de specialitate, am considerat că modelul oferit
de cadrul evoluției cercetătorului (Vitae®, 2011) este cel mai potrivit punct de pornire pentru stabilirea
competențelor dezvoltate la elevi în cadrul atelierului. Am identificat patru domenii:


domeniul: Abilități de cunoaștere și abilități intelectuale care include 3 subdomenii:
 competențe matematice - cu alte cuvinte, competențe specifice matematicii, ca disciplină
de studiu;
 creativitate – cu alte cuvinte, abilitatea de a produce o soluție nouă sau originală la o
problemă ne-uzuală, ne-trivială (Sriraman, 2009);
 abilități cognitive – cu alte cuvinte, capacitățile implicate în prelucrarea informației
(Cognitrom, 2016).
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domeniul: Colaborare – acest domeniu include competențe necesare persoanelor care lucrează
împreună, împărtășesc idei și rezultate pentru rezolvarea aceleași teme (de cercetare).
domeniul: Comunicare – include competențe necesare transmiterii, schimbului de informații oral,
în scris etc.; atelierele de cercetare necesită, pe de o parte, comunicare în cadrul grupului/
grupelor de elevi care cercetează aceeași temă (comunicare internă) și, pe de altă parte,
comunicarea rezultatelor cercetării către terți (comunicare externă). În ambele situații,
comunicarea înseamnă și realizarea conversiei între limbajul natural și limbajul simbolic formal (și
reciproc), transmiterea concluziilor demersurilor evaluative referitoare la un proces sau un
rezultat, exprimarea clară și precisă, oral și în scris.
domeniul: Calități personale – include: entuziasmul, perseverența, integritatea, încrederea în sine,
introspecția, responsabilitatea.

În diagrama de mai jos, am inclus toate domeniile și competențele/ abilitățile care sunt formate/
dezvoltate elevilor în cadrul atelierelor de cercetare. O situație aparte o au competențele: rezolvarea de
probleme și comunicarea în, cu și despre matematică, competențe care se poziționează la granița dintre
două domenii.

Figura 2. Diagrama competențelor dezvoltate în cadrul atelierelor de cercetare matematică pentru elevi
În cele ce urmează, vom defini și operaționaliza trei din competențele urmărite la elevi în cadrul
atelierelor MeJ: două competențe transversale: rezolvarea de probleme prin colaborare și comunicare
scrisă și orală a rezultatelor cercetării și o competență matematică: utilizarea de mijloace auxiliare și
instrumente.

11

2.1 Competența: rezolvarea de probleme prin colaborare
2.1.1. Definirea competenței
Rezolvarea de probleme prin colaborare implică două sau mai multe persoane care lucrează pentru a găsi
o soluție comună problemei. Toți participanții trebuie să contribuie cu resurse, inclusiv aptitudini etc. astfel
încât problema să poate fi rezolvată. Aceste două sau mai multe persoane vor avea un scop comun;
resursele necesare pentru rezolvarea problemei depășesc capacitatea unei singure persoane. Dacă indivizii
lucrează împreună, ar trebui să fie capabili să rezolve problema. Rezolvarea de probleme prin colaborare
sau munca alături de alte persoane pentru a rezolva o sarcină comună include contribuția fiecăruia și
schimbul de idei, cunoștințe sau resurse pentru a atinge un obiectiv comun.
Această competență reunește două abilități: rezolvarea de probleme - care poate fi inclusă în categoria
abilităților cognitive și intelectuale, referitoare la modurile de gândire (Blinkley și alții, 2012) și colaborarea
- care, în modelul nostru, este o categorie în sine, referitoare la metodele de lucru (Blinkley și alții, 2012).
În cadrul atelierului MATh.en.JEANS (MeJ), temele de cercetare matematică sunt propuse de cercetători
profesioniști. Grupuri mici, de 2-3 elevi, aleg una dintre problemele propuse și realizează muncă de
cercetare pentru a rezolva problema. Elevii trebuie să-și organizeze munca, să identifice resursele
(strategiile, cunoștințele, experiențele, echipamentele, softurile, materialele) și să hotărască modul în care
acestea vor fi utilizate pentru stabilirea și menținerea unei înțelegeri comune a sarcinii și a soluțiilor sale.
Pe durata desfășurării atelierului MeJ, am identificat următoarele etape pe care grupul de elevi le-a parcurs
în rezolvarea problemei:
Înțelegerea problemei

 Fiecare elev analizează spațiul problemei1 și identifică datele și
aspectele acesteia.
 În cadrul grupului, elevii colectează și fac schimb de informații privind
datele problemei și felul în care acestea sunt legate între ele. În
această etapă, elevii definesc împreună spațiul problemei.

Elaborarea unui plan

 Elevii discută în cadrul grupului și caută tipare (pattern-uri) și legături
între datele problemei, analizează cazurile particulare, organizează și
clasifică informațiile/datele atât în cadrul sferei individuale de
expertiză, cât și între zonele particulare de expertiză; elevii
reformulează problema într-un limbaj familiar/matematic și stabilesc
strategia de ansamblu pentru rezolvarea problemei.

Realizarea planului

 În cadrul grupului, prin discuții și colaborare, elevii stabilesc
procedurile de rezolvare a problemei. Aceștia formulează reguli sau
contingențe asociate cu acțiuni și observații („dacă ..., atunci”). Aceste
reguli sau contingențe duc la generalizări.

Analiza retrospectivă

 Elevii testează ipoteze prin generalizare, verifică procesul și soluțiile.

Tabelul 1. Abordarea MATH.en.JEANS privind rezolvarea de probleme prin colaborare

1

Spațiul problemei este modul în care un individ sau un grup de indivizi gândește trecerea de la stadiul incipient al
problemei la găsirea unei soluții.
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Componenta rezolvarea de probleme a competenței rezolvarea de probleme prin colaborare
Fazele majore ale procesului de rezolvare de probleme identificate de Polya (1973) sunt potrivite pentru
abordarea noastră: înțelegerea problemei, elaborarea unui plan, realizarea planului, analiza retrospectivă
(examinarea soluției obținute și verificarea rezultatelor) (consultați tabelul 1). În acest proces sunt
implicate atât raționamentul inductiv, cât și cel deductiv, deoarece sarcinile de cercetare stimulează elevii
să caute informații, să identifice modele sau să analizeze situații particulare (ca parte a procesului inductiv),
iar apoi să identifice reguli și să testeze ipoteze (ca parte a procesului deductiv).
Componenta de colaborare a competenței rezolvarea de probleme prin colaborare
Patrick Griffin (2014) descrie două moduri de abordare a colaborării în cadrul competenței de rezolvare de
probleme prin colaborare:

a. ca scop al învățării - în acest caz, rezolvarea de probleme prin colaborare este independentă de
curriculum, bazându-se pe dezvoltarea de abilități, altele decât cele cognitive (competențe
matematice - în contextul MATh.en.JEANS) prevăzute în curriculumul școlar pentru fiecare
disciplină, dar specific domeniului. În acest caz, colaborarea este importantă deoarece pentru
rezolvarea problemelor prin colaborare este necesară munca în echipă, care să conducă la un
consens de idei sau ipoteze de testat și un acord asupra modulului în care echipa va proceda.
b. ca facilitator al învățării - în acest caz, competența de rezolvare de probleme prin colaborare
facilitează formarea abilităților cognitive. Rezolvarea de probleme prin colaborare este
încorporată în curriculum și asociată unei discipline de studiu, astfel încât colaborarea va fi în plan
secund, pe primul plan fiind formarea de abilități cognitive specifice disciplinei de studiu
respective.
În cadrul atelierului MATh.en.JEANS, rezolvarea de probleme prin colaborare este privită ca scop al
învățării deoarece:





temele de cercetare matematică nu sunt specifice unui anumit curriculum matematic (al unei țări
sau unui grup de vârstă). Cu toate acestea, ele sunt specifice domeniului matematică-științetehnologie;
în munca de cercetare, colaborarea este esențială; de exemplu, noi am constatat că atunci când
se confruntă pentru prima dată cu tema de cercetare, elevii nu știu de unde să înceapă. După ce
discută cu colegii lor, încep să aibă idei despre cum să abordeze cercetarea. În acest fel, îi aducem
pe elevii în zona proximei dezvoltări (Vîgotsky, 1978). Această zonă este distanța dintre nivelul de
dezvoltare actual și nivelul de dezvoltare proxim, adică potențial următor, atunci când elevul
colaborează cu un coleg mai capabil sau cu un profesor (figura 3). Elevii din echipele
MATh.en.JEANS au diferite competențe și cunoștințe, oricare dintre ei putând fi „mai capabil” în
diferite momente ale muncii lor.

ZPD
Ce poate face elevul

Ce nu poate face elevul
singur, dar poate face în
colaborare cu un coleg

Ce nu poate face elevul

Figura 3. Reprezentarea grafică a zonei proximei dezvoltări (ZPD)
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Comentariu
Pentru prima dată, OCDE a inclus în testarea PISA 2015 evaluarea rezolvării de probleme prin colaborare.
Rezolvarea de probleme prin colaborare este definită în contextul PISA 2015 astfel (PISA 2015, 2013):
Rezolvarea de probleme prin colaborare este capacitatea individului de a se angaja în mod eficient într-un
proces în care doi sau mai mulți indivizi încearcă să rezolve o problemă prin partajarea înțelegerii și a
efortului pentru găsirea unei soluții și prin punerea în comun a cunoștințelor, a deprinderilor și a eforturilor
de a ajunge la acea soluție.
Elementele definiției de mai sus sunt similare celor din definiția noastră:




rezolvarea de probleme prin colaborare implică un proces socio-cognitiv care presupune atât
abilități cognitive, cât și sociale;
accentul se pune pe acțiunile de colaborare în care elevii sunt implicați în timp ce încearcă să
rezolve problema.

2.1.2. Operaționalizarea competenței
După observarea a ceea ce elevii fac, spun și scriu pe durata muncii de cercetare și după analiza definiției
competenței de rezolvare de probleme prin colaborare (ATC21S Project, 2012) și a diagramei lui Griffin
privind competențele cognitive și sociale (Griffin, 2014), am adaptat diagrama lui Griffin la contextul
MATh.en.JEANS.

Competența de rezolvare de
probleme prin colaborare

Abilități cognitive

Abilități de reglare
a sarcinii

Competențe de
învățare și de
construire a
cunoașterii

Competențe sociale

Participare

Înțelegerea
perspectivei celorlalți

Reglare
socială

Figura 4. Diagrama competențelor și sub-competențelor rezolvării de probleme prin colaborare
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Sub-competențele cognitive ale competenței rezolvarea de probleme prin colaborare
Sub-competențele cognitive ale competenței rezolvarea de probleme prin colaborare sunt similare celor
necesare pentru rezolvarea individuală a problemelor și se referă la modul în care elevii gestionează o
sarcină curentă (abilități de reglare a sarcinii) și la abilitățile cognitive pe care le folosesc (competențe de
învățare și de „construire” a cunoașterii).
Sub-competențe
Comportamentul
cognitive
Abilități de reglare a sarcinii
Analiza
Elevul identifică elementele sarcinii/spațiul
problemei
problemei și informațiile disponibile pentru
fiecare element; caută modele și legături între
datele problemei, analizează cazurile particulare.
Stabilirea
Elevul formulează și împărtășește sub-obiective
obiectivelor
specifice, care vor ajuta la monitorizarea
progresului în rezolvarea problemei. Scopul
poate lua forma unor norme (dacă fac A, atunci
ar trebui să se întâmple B și voi fi în măsură să
dovedesc C/să fac progrese spre scopul C).
Competențe de învățare și de „construire” a cunoașterii
Relații
Elevul recunoaște, reprezintă și formulează relații
și tipare (pattern-uri) între date - acest lucru este
important atunci când elevii încearcă să
construiască o bază de informații pentru a defini
spațiul problemei prin colaborare și pentru a
identifica legăturile dintre acțiuni și consecințe,
dintre observări și modele.
Cauză și efect
Elevul identifică și comunică altora cauza și
(„dacă ... atunci
efectul, fapt care permite grupului să stabilească
...”)
reguli simple pe care elevii le împărtășesc pentru
a face progrese în direcția unei soluții.
Observând sistematic cauza și efectul, elevii
discută despre importanța regulilor și stabilesc
reguli fie pentru reglarea sarcinii, fie pentru
colaborare.
Elevul observă și notează informații și consecințe.
Ipoteze („ce se
Elevul dovedește capacitatea de a generaliza prin
întâmplă dacă
formularea și testarea ipotezelor.
...”)
Elevii sugerează celorlalți: „ce-ar fi să încercăm
asta ....” / „Ce crezi că s-ar putea întâmpla dacă
am folosi o altă abordare”.

Indicator comportamental
(Griffin, 2014)
Analizează
și
problema
în
matematic familiar.

descrie
limbaj

Stabilește un obiectiv clar
pentru sarcină.

Identifică modele și conexiuni
între elementele cunoașterii.

Folosește înțelegerea cauzei
și a efectului pentru a
dezvolta un plan/o strategie.

Adaptează raționamentul pe
măsură ce informațiile sau
circumstanțele se schimbă.

Tabelul 2. Tabelul competențelor cognitive pentru rezolvarea de probleme prin colaborare în
MATh.en.JEANS
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Sub-competențele sociale ale competenței rezolvarea de probleme prin colaborare
Competențele sociale ale elevilor sunt foarte importante în atelierul de cercetare matematică. În domeniul
competențelor sociale, Griffin (Griffin, 2014) a identificat trei sub-competenţe: de participare, de
înțelegere a perspectivei celorlalți (abilitatea de a vedea o situație din punctul de vedere al altei persoane)
și de reglare socială (abilitatea de a accepta puncte de vedere și opinii diferite).
Sub-competențe
sociale
Participare
Acțiune

Comportamentul/ce înseamnă

Este definită ca fiind nivelul general de
participare a unui elev, indiferent dacă este
coordonată sau nu cu eforturile altor elevi.
Interacțiune
Se referă la capacitatea de a interacționa
sau de a colabora cu alte persoane,
mergând de la a răspunde la o întrebare, la
a iniția în mod activ și a coordona
interacțiuni sau a solicita răspunsuri din
partea celorlalți.
Înțelegerea perspectivei celorlalți
Reacție adaptivă
Elevul integrează contribuțiile colegilor în
propriile gânduri și acțiuni.
Reglare socială
Negociere

Autoevaluare

Asumarea
responsabilității

Elevul găsește modalități de a reconcilia
perspective și opinii diferite și a armoniza
diferențele.
Elevul își evaluează cunoștințele, punctele
forte sau punctele slabe în contextul
rezolvării în comun a problemei.
Elevul lucrează ca membru al grupului
asumându-și rolul și răspunderea comună în
contextul colaborării.
Unii se concentrează în principal pe sarcinile
individuale, în timp ce alții lucrează la
reprezentarea comună a problemei, la un
plan strategic spre o soluție și monitorizează
periodic progresul grupului.

Indicator comportamental
(Griffin, 2014)
Activitatea în context.

Interacționează cu ceilalți,
solicită și răspunde la
contribuțiile altora.

Ignorarea,
acceptarea
contribuțiilor altora sau
adaptarea la ele.
Ajungerea la rezoluție sau la
un compromis.
Recunoașterea
atuurilor
personale și a punctelor
slabe.
Asumarea responsabilității
pentru ca părți ale sarcinii
să fie realizate de către
grup.

Tabelul 3. Competențe sociale necesare rezolvării de probleme prin colaborare în cadrul atelierelor
MATh.en.JEANS
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2.1.3. Definirea nivelurilor de performanță pentru fiecare indicator comportamental
Pentru a defini criteriile de calitate, am ales să descriem trei niveluri de performanță pentru fiecare dintre
indicatorii comportamentali. În descrierea acestor niveluri, am luat în considerare observările realizate în
timpul atelierului MATh.en.JEANS şi literatura de specialitate: (ATC21S Project, 2014) și (Griffin, 2014).
Subcompetenţe
Reglarea
sarcinii

Competențe
de învățare
și de
„construire”
a
cunoașterii

Participare

Indicator
comportamental
Analizează și
descrie problema în
limbaj familiar.

Scăzut (novice)

Stabilește un
obiectiv clar pentru
sarcină.

Stabilește un scop
general, cum ar fi
finalizarea sarcinii.

Stabilește
obiective pentru
sub-sarcini.

Identifică modele și
conexiuni între
elementele
cunoașterii.
Folosește
înțelegerea cauzei
și a efectului pentru
a dezvolta un
plan/o strategie.

Se concentrează
pe informații
izolate.

Face legături între
informații.

Realizează
activitatea
neînțelegând sau
înțelegând puțin
consecința
acțiunii.
Testează ipoteze.

Identifică relația
cauză-efect.

Stabilește o
strategie bazată pe
înțelegerea
generalizată a
cauzei și a efectului.

Modifică ipoteze.

Reconfigurează și
reorganizează
înțelegerea
problemei.

Nu participă sau
participă foarte
puțin.

Participă dacă este Participă fără a
încurajat și ajutat. avea nevoie de

Adaptează
raționamentul pe
măsură ce
informațiile sau
circumstanțele se
schimbă.
Activitatea în
context.

Descrie problema
citind-o cu voce
tare.
Studiază 1-2
cazuri particulare.
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Mediu
(competent)
Descrie problema
folosind propriile
sale cuvinte.
Divizează
problema în subsarcini.
Analizează 3-4
cazuri particulare
utilizând modele
non-matematice
(de exemplu
manipulativele).

Ridicat (expert)
Descrie spațiul
problemei într-un
limbaj matematic
familiar și
precizează
ipotezele și
concluzia
problemei.
Stabilește/definește
succesiunea logică
a sub-sarcinilor.
Analizează mai mult
de 4 cazuri
particulare, folosind
TIC (de ex.:
Geogebra) și/sau
manipulativele.
Stabilește obiective
ținând cont de
relațiile dintre subsarcini.
Identifică modele în
abordarea sarcinii
de cercetare.

Subcompetenţe

Indicator
comportamental

Scăzut (novice)

Interacționează cu
ceilalți, solicită și
răspunde la
intervențiile altora.

Interacționează
(comunică), dar
nu furnizează
informații sau
resurse.

Înțelegerea
perspectivei
celorlați

Reacția
constructivă la
contribuțiile altora.

Ignoră contribuția
colegilor.

Reglare
socială

Ajungerea la o
rezoluție sau la un
compromis.

Acceptă orice
rezoluție fără a
explica de ce.

Mediu
(competent)

Răspunde la
solicitările
colegilor (de
exemplu, oferă
informații și
resurse pentru
colegi).
Răspunde la
contribuțiile
colegilor (de
exemplu, ia în
considerare
contribuția
acestora, dar nu o
integrează în
gândurile și
acțiunile sale).
Comentează
diferențele de
perspective, dar
nu ajunge la o
rezoluție.
Descrie propria
performanță.

Ridicat (expert)
încurajare sau
ajutor.
Stimulează
interacțiunea (de
exemplu, inițiază și
promovează
interacțiunea cu
colegii).
Asimilează
contribuțiile
colegilor pentru a
sugera soluții
posibile.

Ajunge la o
rezoluție,
soluționând
diferendele.

Recunoașterea
Este conștient de
Își evaluează
atuurilor personale performanța
propria
și a punctelor slabe. proprie.
performanță.
Asumarea
Desfășoară
Raportează
Își asumă
responsabilității
activități în mare
celorlalți
responsabilitatea
pentru ca părți ale
măsură
progresele
de grup, folosind
sarcinii să fie
independent de
activităților.
mai degrabă „noi”,
realizate de către
alții.
în loc de „eu” sau
grup.
„voi”.
Tabelul 4. Niveluri de performanță pentru sub-competențele competenței rezolvarea de probleme prin
colaborare

2.1.4. Progresia dezvoltării competenței
Progresiile dezvoltării sunt instrumente care au la bază teoria dezvoltării cognitive a lui Piaget (Hurst,
n.d.). Acestea sunt concepute ca „hărți” detaliate care ilustrează comportamentele din ce în ce mai
sofisticate pe care un individ le va afișa pe măsură ce progresează de la stadiul de novice la cel de expert
în orice domeniu de învățare (Universitatea din Melbourne, 2015).
Pentru a descrie progresia dezvoltării competenței de rezolvare de probleme prin colaborare (RPC) în
cadrul atelierelor de cercetare matematică, am adaptat la contextul nostru progresia dezvoltării validată
empiric în cadrul proiectului ATC21S (ATC21S Project, 2014).
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Progresia dezvoltării încorporează atât competențele sociale (marcate în tabel cu portocaliu deschis), cât
și cognitive (marcate în tabel cu albastru).
Nivel
6

5

4

3

2

1

Descrierea nivelului
Elevul lucrează în colaborare în procesul de rezolvare a problemei de cercetare și își asumă
responsabilitatea de grup pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
Elevul lucrează la problemă eficient și sistematic, folosind numai resurse relevante. Acesta
stabilește strategia de cercetare în baza unei înțelegeri generalizate a cauzei și a efectului și
reorganizează înțelegerea problemei.
Elevul adaptează comunicarea la particularitățile grupului, integrează contribuțiile și feedbackul colegilor și rezolvă conflictele.
Elevul identifică succesiunea sub-sarcinilor; analizează mai mult de patru cazuri particulare
folosind TIC (de exemplu, Geogebra) și/sau manipulativele.
Acțiunile elevului sunt planificate și îndreptate către un scop, identificând cauza și efectul și
stabilindu-și obiectivele în funcție de cunoașterea prealabilă. Elevul reorganizează înțelegerea
problemei.
Elevul promovează interacțiunea și răspunde la contribuția colegilor, dar nu poate rezolva
diferendele.
Elevul împarte sarcina de lucru în sub-sarcini, perseverează în a duce la îndeplinire cu succes subsarcini și sarcini simple și analizează patru cazuri particulare.
Elevul identifică legăturile și/sau tiparele (pattern-uri) în abordarea sarcinii de cercetare;
identifică succesiunea cauză - efect și modifică ipoteze.
Elevul este conștient de abilitățile sale și ale colegilor. Aceștia ajung la o rezoluție/ abordare
comună, încep să stabilească strategii pentru găsirea de soluții și clarifică obiectivele împreună.
Elevul demonstrează efortul depus în găsirea unei soluții la tema de cercetare reformulând
textul temei de cercetare în propriile cuvinte și analizând trei cazuri particulare.
Elevul începe să împărtășească resurse și informații cu colegii - resursele și informațiile comune
sunt uneori irelevante. Uneori elevul solicită sprijin din partea profesorului.
Elevul își raportează activitatea/ își informează colegii despre propria activitate.
Elevul încearcă să înțeleagă mai bine problema printr-o analiză limitată; analizează două cazuri
particulare.
Elevul stabilește un obiectiv general și începe testarea ipotezelor.
Interacțiunea cu colegii este limitată la informații scurte cu privire la aspectele semnificative ale
cercetării.
Elevul analizează spațiul problemei independent, fără a colabora.
Abordarea sa este nesistematică și se concentrează pe informații izolate; analizează, cel mult,
un caz particular.
Elevul nu se remarcă prin participare, interacțiunea cu colegii este limitată la intervenții scurte,
fără a oferi informații sau resurse.
Tabelul 5. Progresia dezvoltării competenței RPC în contextul MeJ

Progresia dezvoltării oferă profesorului un instrument de observare sistematică a progresului elevilor. Ea
poate ajuta profesorul să observe tipurile de acțiuni și comportamente ale elevilor și să le interpreteze
prin prisma dezvoltării cognitive sau sociale. Progresia dezvoltării poate fi folosită drept cadru de referință
pentru interpretarea a ceea ce elevii fac, spun sau scriu în activitățile de rezolvare de probleme prin
colaborare. În acest fel, un profesor poate evalua nivelul de dezvoltare al elevilor și identifica punctele
unde se poate interveni.
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2.2. Abilități de comunicare scrisă și orală a rezultatelor cercetării
2.2.1 Definirea competenței
În contextul atelierului de cercetare matematică, prezentarea orală a rezultatelor cercetării matematice
presupune prezentarea în fața unui număr mare de persoane, nu neapărat specialiști în matematică sau
în tema prezentată, a rezultatelor, metodelor sau demersurilor de cercetare matematică. Elevul trebuie să
își adapteze discursul sau prezentarea la interlocutori pentru a-i face să sesizeze și să înțeleagă noțiunile
matematice prezentate. În funcție de public și de natura comunicării, elevul poate să ia în considerare și
utilizarea de mijloace auxiliare și/sau instrumente specifice (calculatoare, machete etc.).
Redactarea de articole de cercetare presupune utilizarea limbajului natural, al celui științific/ matematic
pentru exprimarea de idei, pentru a reprezenta și prelucra cunoștințele gestionate (Vlada, 2009). În
redactarea articolului de cercetare, elevii au de respectat standarde și reguli impuse de uzanțele
comunității științifice.
Această competență se găsește la granița dintre competențele matematice și competențele de
comunicare și poate fi considerată ca sub-competență a competenței comunicare în, cu și despre
matematică. Mogens Niss și Tomas Hojgaard (Niss & Hojgaard, Competencies and Mathematical Learning
- Ideas and inspiration for the development of mathematics teaching and learning in Denmark, 2011)
definesc competența de comunicare în, cu și despre matematică ca:
a. înțelegerea textelor scrise, vizuale sau orale ale celorlalți, în registre lingvistice diferite, despre
probleme cu conținut matematic;
b. exprimarea în scris, oral sau prin imagini, la diferite niveluri de precizie teoretică și tehnică, cu
referire la astfel de probleme.
Abilitățile de comunicare scrisă și orală se regăsesc în a doua parte a definiției (b.). Pentru a-și prezenta
tema și rezultatele cercetării în cadrul unui stand cu ocazia congresului MeJ, elevul trebuie să-și adapteze
discursul funcție de interlocutor, ținând cont dacă acesta este elev sau cercetător. Pentru acest tip de
exercițiu, elevul trebuie să se gândească, înainte de congres, la noțiunile matematice cu care a lucrat și la
rezultatele obținute pe perioada muncii de cercetare și trebuie, de asemenea, să pregătească modalitatea
de prezentare a acestora.
Putem să ne întrebăm de ce considerăm că abilitățile de comunicare scrisă și orală a rezultatelor cercetării
sunt competențe specifice dezvoltate în cadrul atelierului MeJ – cu alte cuvinte, este prezentarea scrisă și
orală a rezultatelor cercetării parte a demersului de cercetare? Când un cercetător își publică cercetările
sau le expune cu ocazia unui congres, el se adresează în mod general unui public specialist în tema
respectivă și, de cele mai multe ori, nu e obligat să-și adapteze discursul (scris sau oral). Dar publicul nu e
totdeauna specialist și se întâmplă ca ideile noi ale articolului să fie interesante și pentru laici. În acest caz,
este recomandabil ca cercetătorul să-și explice demersul și rezultatele într-un limbaj mai puțin specializat,
ceea ce presupune adaptarea discursului la interlocutori.

20

2.2.2. Operaționalizarea competenței
Liceul d'Altitude are o îndelungată experiență în derularea atelierelor MATh.en.JEANS. Din 1998, tinerii
fac cercetare în matematică. Produsele elevilor la sfârșitul anului școlar, articolele și posterele, sunt o
modalitate de valorificare a rezultatelor și o bază de recunoaștere de către comunitatea matematică.
Munca depusă pentru elaborarea produselor contribuie la dezvoltarea competențelor matematice și de
comunicare (scrisă). Redactarea articolului de cercetare presupune o sinteză a rezultatelor științifice
obținute de toate grupele care au cercetat aceeași temă și necesită o bună comunicare între tineri.
Articolul de cercetare trebuie să fie validat de către un comitet de redacție format din profesori
universitari înainte de a fi publicat pe site-ul asociației MATh.en.JEANS.
Când intervievăm absolvenții MeJ ai precedentelor promoții, ușurința exprimării orale (competența de
comunicare) este menționată destul de des în enunțurile lor. Expunerile în fața unui public divers cu ocazia
congreselor, a forumurilor, a seminariilor sau pe durata altor manifestări științifice au contribuit mult la
dezvoltarea competenței de comunicare orală. Diferitele prezentări orale ale temei și rezultatelor
cercetării îi obligă pe elevi să-și confrunte ideile si metodele, să-și adapteze discursul funcție de public,
care nu e neapărat specialist in matematică. Aceasta e o sursă de schimb și îmbogățire.

Abilități de
comunicare scrisă și
orală a rezultatelor
cercetării

Abilități de
comunicare orală

Abilități de
comunicare orală
interactivă

Abilități de
comunicare științifică
orală

Abilități de
comunicare scrisă

Abilități de
comunicare științifică
scrisă

Abilități de
comunicare sintetică
vizuală

Figura 5. Diagrama competențelor și sub-competențelor abilității de comunicare orală și scrisă
Trebuie să avem în vedere că avem de-a face cu două tipuri de comunicări:




comunicare colectivă – atunci când un grup de elevi realizează împreună un produs prin care
comunică vizual, sintetic tema și rezultatele cercetării (de exemplu: un poster) sau când mai
multe grupe de elevi care au cercetat aceeași temă elaborează articolul de cercetare comun;
comunicare individuală – are loc atunci când un elev prezintă tema și rezultatele cercetării în
cadrul unei conferințe, sesiuni de comunicări științifice sau în cadrul unei competiții etc. Deși
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prezentarea orală este realizată de întregul grup, există o anumită perioadă de timp în care
elevul prezintă singur.

Comportamentele descrise mai jos țin cont de acest lucru.
Subcompetențe
Comunicarea orală
interactivă
(prezentare
interactivă în
cadrul unui stand)

Comunicare
științifică orală
(expunere în
cadrul unui
congres, sesiuni de
comunicare)
Comunicare
sintetică vizuală
(poster)

Comunicare
științifică scrisă
(articol de
cercetare)

Comportamentul
Elevul prezintă mai multe aspecte legate de
cercetare, cu nivel de dificultate diferit (din
perspectiva cunoștințelor matematice).
Elevul prezintă diferite exemple sau utilizează
diverse suporturi pentru a facilita înțelegerea
temei de cercetare.
Elevul își modifică prezentarea în funcție de
întrebările și/ sau interesul publicului.
Elevul implică publicul în activitățile pe care le
propune pentru prezentarea cercetării și
încurajează publicul să îi adreseze întrebări.
Elevul răspunde clar și corect la întrebările
publicului.
Elevul utilizează un suport vizual (slideshow/
PPT) (rigoare, elemente-cheie).
Elevul vorbește în public.
Elevul prezintă tema, demersul și rezultatele
cercetării.
Elevul răspunde la întrebările adresate de
public.
Grupul de elevi utilizează programe
informatice (software – procesare de text,
procesare de imagine, Geogebra etc.).
Grupul de elevi sintetizează ideile-cheie ale
temei și rezultatelor cercetării.
Grupul de elevi realizează un poster care este
înțeles de persoane care nu sunt familiare cu
tema de cercetare.
Toți membrii grupului contribuie la elaborarea
articolului despre tema de cercetare.
Grupul de elevi redactează articolul utilizând
programe informatice adecvate.
Grupul de elevi revizuiește conținutul și
formatul articolului după ce primește feedback
de la terți (profesor, cercetător, redacție etc.)

Indicator comportamental
Are mai multe variante de
prezentare orală a temei și
rezultatelor cercetării.
Are suporturi vizuale/ materiale
pentru realizarea prezentării
interactive.
Gestionează interacțiunea cu
publicul și își adaptează
prezentarea în funcție de
întrebările publicului.
Implică publicul – adresează
întrebări publicului.
Utilizează
suport
vizual
(slideshow, PPT etc.)
Prezintă oral, în public, tema și
rezultatele cercetării.
Răspunde la întrebări.

Utilizează programe informatice
(procesare text, procesare
imagine, Geogebra etc.) pentru
realizarea produsului.
Sintetizează tema și rezultatele
cercetării.

Elaborează un articol științific
despre tema de cercetare și
rezultatele obținute.
Structurează
informația
referitoare
la
abordarea
cercetării.
Utilizează calculatorul pentru
redactarea articolului.
Tabelul 6. Sub-competențe ale abilității de comunicare în scris și oral a rezultatelor cercetării în cadrul
atelierelor MATh.en.JEANS

22

2.2.3. Definirea nivelurilor de performanță pentru fiecare indicator comportamental
Pentru fiecare indicator comportamental, definim câte trei niveluri de performanță.

Comunicare științifică orală (expunere)

Comunicare orală interactivă (prezentare interactivă în cadrul
unui stand)

SubIndicator
competențe comportamental
Are mai multe
variante de
prezentare orală a
temei și rezultatelor
cercetării.
Are suporturi
vizuale/ materiale
pentru realizarea
prezentării
interactive.
Gestionează
interacțiunea cu
publicul și își
adaptează
prezentarea în
funcție de
întrebările
publicului.
Implică publicul –
adresează întrebări
publicului.
Prezintă oral, în
public, tema și
rezultatele
cercetării.

Utilizează suport
vizual (slideshow,
PPT etc.).

Răspunde la
întrebări.

Scăzut (novice)

Mediu (competent)

Ridicat (expert)

Are o singură
variantă de
prezentare a
cercetării, pe care
„o recită”.
Oferă vizitatorilor
o foaie ce conține
prezentarea
generală a temei/
rezultatelor.
Evită
interacțiunea cu
publicul, pretinde
că nu aude
întrebările.

Prezintă tema de
cercetare și câteva
cazuri particulare/
exemple.

Prezintă părți
relevante și captivante
ale cercetării, în
funcție de interesul
auditoriului.
Utilizează cele mai
potrivite suporturi/
materiale și convinge
publicul să le utilizeze.

Evită să adreseze/
nu adresează
întrebări
publicului.
Își citește notițele
(de pe foi, de pe
prezentare), în
fața publicului.
Citește repede
despre tema și/
sau rezultatele
cercetării.
Nu utilizează
suport vizual.

Se abține să
răspundă la
întrebările din
partea publicului.
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Utilizează diverse
suporturi pentru a
prezenta câteva
aspecte specifice
legate de cercetare.
Încurajează publicul
să adreseze
întrebări, ascultă
întrebările
publicului, răspunde
la unele întrebări dar
nu își modifică
prezentarea.
Adresează întrebări
simple publicului. (de
ex.: Înțelegeți tema
de cercetare?)
Se detașează de
notițe, dar
prezentarea sa în
fața publicului este
ezitantă și/ sau
conține prea multe
rezultate care
încarcă prezentarea.
Utilizează PPT/
slideshow, dar
acesta are prea mult
text sau efecte
vizuale care produc
confuzie.
Răspunde la unele
întrebări ale
publicului, dar
răspunsurile sunt
mai degrabă neclare.

Invită publicul să
adreseze întrebări,
adaptează
prezentarea în funcție
de întrebări.

Adresează întrebări
publicului și modifică
prezentarea funcție de
răspunsurile primite.
Prezintă liber, în
public, elementele
cheie ale cercetării,
are o dicție bună și
gestionează bine
timpul alocat
prezentării orale.
Utilizează suport vizual
(PPT/ slideshow)
realizat corect, clar și
foarte bine structurat.

Oferă răspunsuri clare
și relevante la toate
întrebările adresate de
public.

Comunicare sintetică vizuală (poster)

Comunicare științifică scrisă (articol de cercetare)

SubIndicator
competențe comportamental
Elaborează un
articol științific
despre tema de
cercetare și
rezultatele obținute.

Scăzut (novice)

Mediu (competent)

Ridicat (expert)

Elaborează un
articol despre
munca din timpul
anului, fără a
prezenta
rezultate
științifice sau
abordarea.

Scriu un articol
științific despre
cercetare dar la
articol nu contribuie
toți elevii din grup
sau partea fiecărui
elev este evidentă
(nu folosesc aceleași
notații, același stil).
Scriu despre tema și
rezultatele cercetării
dar nu prezintă cum
au progresat în
realizarea cercetării
sau întrebările la
care au căutat
răspuns – pentru a
structura textul
articolului.
Redactează articolul
la calculator;
uniformizează
diferitele tipuri de
texte (tipul și
dimensiunea
literelor, indentări și
spațiere paragrafe
etc.)
Realizează un poster
folosind instrumente
de tehnologia
informației.

Elaborează un articol
științific despre tema
și rezultatele cercetării
în care înglobează
armonios contribuția
fiecărui membru al
grupului.

Structurează
prezentarea
abordării cercetării

Elaborează un
articol slab
structurat.

Utilizează
calculatorul pentru
redactarea
articolului.

Redactează
articolul la
calculator, fără a
fi preocupați de
aspectul
documentului.

Utilizează programe
informatice
(procesare text,
procesare imagine,
Geogebra etc.)
pentru realizarea
produsului.
Sintetizează tema și
rezultatele
cercetării.

Realizează un
poster fără a
utiliza tehnologia
informației.

Realizează un
poster confuz,
dezordonat sau
prea încărcat.

Redactează corect
textul articolului
(fonturi, paragrafe
etc.) și înserează în
text formule
matematice.

Realizează un poster
folosind diferite
programe informatice.

Realizează un poster
de foarte bună calitate
(clar, atractiv etc.),
„validat” de terți, care
include toate
rezultatele importante
ale cercetării.
Tabelul 7. Niveluri de performanță pentru sub-competențele abilităților de comunicare scrisă și orală
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Realizează poster
atractiv în care tema
de cercetare este
prezentată clar și
sunt prezentate și
câteva rezultate.

Scriu despre tema și
rezultatele cercetării,
demonstrează
matematic rezultatele
la care au ajuns și
structurează foarte
bine textul articolului.

2.2.4. Progresia dezvoltării competenței
Sub-competențele abilităților de comunicare scrisă și orală sunt foarte diferite una de alta – și în mod
evident sunt dependente de tipul de comunicare (scrisă sau orală) și de activitatea în contextul căreia pot
fi observate (prezentare la stand/ prezentare în cadrul unor evenimente științifice/ elaborarea unui
articol de cercetare științifică etc.). Este foarte posibil ca elevii să nu aibă ocazia să își formeze/ dezvolte
toate aceste sub-competențe – de exemplu, dacă elevul nu participă, pe durata anului școlar, la nici un
eveniment științific la care să prezinte tema și rezultatele cercetării el nu va avea ocazia să își dezvolte
abilitatea de comunicare științifică orală. Datorită acestor motive, preferăm să furnizăm câte o progresie
a dezvoltării pentru fiecare sub-competență în parte.
Progresia dezvoltării sub-competenței: comunicare orală interactivă
Comunicare orală interactivă (forum/ festival științe)
Nivel

6

5

4

3

2

1

Descrierea nivelului

După ce a sesizat sau a aflat ce anume îi interesează pe vizitatori, elevul le captează și menține
atenția printr-o prezentare a celor mai relevante și captivante părți ale cercetării, într-un limbaj
perfect adaptat auditoriului, utilizând cele mai potrivite materiale, implicând vizitatorii într-un
dialog fluent.
De exemplu: implicând elevi de gimnaziu în analiza unor cazuri particulare simple, trecând peste
demonstrația matematică atunci când publicul este format din persoane mai puțin familiarizate cu
matematica, atrăgând atenția asupra întrebărilor adresate de vizitatori care sunt similare cu
propriile întrebări legate de cercetare.
Elevul sesizează ce îi interesează pe vizitatori și le captează atenția prezentând câteva aspecte ale
cercetării matematice, într-un limbaj adaptat, utilizând materiale adecvate pe care vizitatorii le
folosesc la sugestia elevului. Elevul adresează întrebări vizitatorilor și răspunde la întrebările
acestora.
Elevul prezintă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a prezenta anumite
aspecte specifice legate de cercetare, invitând vizitatorii să utilizeze câteva din materialele
pregătite și adresând întrebări simple de tipul: Înțelegeți tema de cercetare? Care sunt ideile Dvs.
despre ….? Care ar fi răspunsul Dvs. la întrebarea …?
Elevul oferă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a prezenta câteva aspecte
specifice legate de cercetare, implicând într-o mică măsură vizitatorii (nivelul de implicare a
publicului este limitat). Elevul utilizează materiale pregătite înainte de forum.
De ex.: elevul prezintă exemple, oferă o schema, joacă un joc cu unii vizitatori, modelează/
simulează pentru a facilita înțelegerea temei.
Elevul utilizează câteva materiale (de ex.: hârtie, computer) pentru a ilustra câteva elemente din
prezentare, fără a acorda atenție potențialului interes al vizitatorilor.
De exemplu, elevul desenează o schema pe o foaie, utilizează computerul pentru a prezenta
anumite configurații/ date colectate/ etc., folosește un joc.
Ignorând potențialul interes al vizitatorilor, elevul prezintă tema de cercetare fără a adapta
prezentarea și eventual oferă vizitatorilor o foaie ce conține prezentarea generală a rezultatelor,
nereușind să îi implice activ.

Tabelul 8. Niveluri de performanță pentru sub-competența: comunicare orală interactivă
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Progresia dezvoltării sub-competenței: comunicare științifică orală
Comunicare științifică orală (la conferințe/ congrese/ sesiuni de comunicări științifice)
Nivel

6

5

4

3

2

1

Descrierea nivelului

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual
(de ex.: PPT) realizat corect, clar și foarte bine structurat. Elevul oferă răspunsuri clare și
relevante la toate întrebările adresate de public.
Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual
(de ex.: PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul răspunde la întrebările publicului și
răspunsurile sale sunt, în majoritatea cazurilor, clare.
Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual
(de ex.: PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul răspunde la unele întrebări ale
publicului dar răspunsurile sale sunt mai degrabă neclare.
Elevul își prezintă oral munca de cercetare, utilizând suport vizual (de ex.: PPT). Cu toate
acestea, suportul vizual are prea mult text și/ sau efecte vizuale care produc confuzie.
Elevul, câteodată, citește textul de pe diapozitiv și se abține să răspundă la întrebările
adresate de public.
Elevul realizează o prezentare orală simplistă a muncii sale de cercetare, fără a citi întreg
conținutul prezentării, utilizând un suport vizual (de ex. : PPT) care, dacă ar fi îmbunătățit,
ar putea facilita înțelegerea prezentării. Elevul se abține să răspundă la întrebările
publicului.
Elevul prezintă oral, citind de pe foi, informații despre cercetarea realizată – fără a utiliza
suport vizual. Se abține să răspundă la întrebările publicului.
Tabelul 9. Niveluri de performanță pentru sub-competența: comunicare științifică orală

Imagine 1. Prezentare orală a rezultatelor cercetării la Congresul de la Lyon (2016)
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Progresia dezvoltării sub-competenței: comunicare științifică scrisă
Comunicare științifică scrisă (articol de cercetare)
Nivel

6

5

4

3

2

1

Descrierea nivelului

Toți membrii grupului de elevi au contribuit la scrierea articolului de cercetare care este
bine structurat, corect formulat și redactat, conține tema cercetării, abordarea și
rezultatele cercetării & demonstrația matematică a rezultatelor.
Toți membrii grupului de elevi au contribuit la scrierea articolului de cercetare care este
bine structurat, conține tema cercetării, abordarea și rezultatele cercetării & demonstrația
matematică a rezultatelor, bine redactat – necesită doar mici corecturi (formulări și/ sau
redactare).
Câțiva membri ai grupului de elevi au contribuit la realizarea unui articol de cercetare
redactat corect (diferitele tipuri de texte sunt uniformizate, sunt inserate formule
matematice etc.), destul de bine structurat, cu formulări acceptabile, care conține tema
cercetării, abordarea și rezultatele cercetării & demonstrația matematică a rezultatelor.
Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a redactat (la calculator) un articol de
cercetare complet dar slab structurat, cu un aspect dezordonat, care nu respectă
standardele unui articol de cercetare științifică.
Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a scris (la calculator) un articol incomplet și
slab structurat, care prezintă tema și cercetarea desfășurată, dar nu prezintă rezultate
științifice etc.
Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a redactat (la calculator) un raport parțial al
muncii de cercetare pe care au desfășurat-o, fără a menționa informații esențiale – de ex.:
tema și/ sau abordarea și/ sau rezultatele etc.
Tabelul 10. Niveluri de performanță pentru sub-competența: comunicare științifică orală

Progresia dezvoltării sub-competenței: comunicare sintetică vizuală
Comunicare sintetică vizuală (poster)
Nivel

6

5
4
3
2
1

Descrierea nivelului

Grupul de elevi a realizat, folosind diferite programe informatice, un poster (disponibil
online) foarte atractiv și clar, care prezintă în mod original tema și cele mai importante
rezultate ale cercetării.
Grupul de elevi a realizat, folosind diferite programe informatice, un poster foarte atractiv
și clar, care prezintă tema și cele mai importante rezultate ale cercetării.
Grupul de elevi a realizat, folosind instrumente IT, un poster atractiv și clar, care prezintă
tema și majoritatea rezultatelor cercetării.
Grupul de elevi a realizat, folosind instrumente IT, un poster atractiv fără a fi suficient de
clar, care prezintă tema și câteva rezultate ale cercetării.
Grupul de elevi a realizat, fără a utiliza tehnologia informației, un poster confuz,
dezordonat sau prea încărcat, care prezintă tema și câteva rezultate ale cercetării.
Grupul de elevi a realizat, fără a utiliza tehnologia informației, un poster simplist și
neatractiv, care prezintă tema de cercetare.
Tabelul 11. Niveluri de performanță pentru sub-competența: comunicare sintetică vizuală
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2.3. Competența: Utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor (inclusiv IT)
2.3.1. Definirea competenței
Această competență a fost definită de către Mogens Niss și Tomas Hojgaard (Niss & Hojgaard, 2011) astfel:
a. a avea cunoștință despre existența și proprietățile diverselor forme de instrumente relevante
utilizate în matematică și înțelegere a posibilităților și limitelor acestora în diverse contexte;
b. a avea abilitatea de a utiliza în mod reflexiv astfel de instrumente/ mijloace auxiliare.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) consideră utilizarea instrumentelor o
capacitate (OECD, 2013) și o definește după cum urmează: „această abilitate presupune cunoașterea și
utilizarea diferitelor instrumente, care pot sprijini activitatea matematică și cunoașterea limitelor unor
astfel de instrumente”. De fapt, definiția OECD este aproape similară cu definiția oferită de către Niss și
Hojgaard; reflecția face diferența, după cum menționează autorii danezi.
Pentru a defini această competență, este necesară definirea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor.
Definim mijloacele auxiliare și instrumentele astfel: conform Dicționarului DEX (Dexonline, 2004-2016), un
instrument este o unealtă sau aparat adecvat executării unei anumite operații (de exemplu: cu un raportor
putem măsura unghiuri) pe când, Conform Dicționarului Cambridge (Universitatea Cambridge, 2015), un
mijloc auxiliar este un lucru, un echipament care ajută să realizăm/ creăm ceva nou (de exemplu, cu
Geogebra putem construi o configurație geometrică).
Când studiază matematica, oamenii utilizează diverse mijloace auxiliare tehnice, atât pentru a reprezenta
entități (obiecte, situații) matematice și fenomene, cât și pentru a opera cu ele/ a găsi soluții (Niss &
Hojgaard, 2011). Pot fi date mai multe exemple de folosire a mijloacelor auxiliare în matematică; de pildă,
folosirea manipulativelor oferă copiilor posibilitatea de învățare a conceptelor și de experimentare.
Diferite materiale (piese LEGO, șabloane/ corpuri geometrice etc.) susțin conceptualizarea, studiul
tiparelor (pattern-urilor) și al conexiunilor. Calculatoarele (științifice – de birou/ desktop-uri), programele
grafice, foile de calcul Excel etc., sunt, de asemenea, instrumente folosite în studiul matematicii – spre
exemplu, pentru ilustrarea unei imagini matematice, găsirea unor soluții exacte sau aproximative etc.
Ce tip de mijloace auxiliare și instrumente pot folosi/folosesc elevii în cadrul atelierului de cercetare
matematică? Pe parcursul activității noastre în atelierele MeJ, am observat diferite mijloace auxiliare și
instrumente care s-au folosit. Iată câteva exemple de mijloace auxiliare și instrumente pe care elevii noștri
le-au folosit când au analizat tema de cercetare Modelarea creșterii plantelor.
Tipuri de mijloace auxiliare și instrumente

Frunză
platan

Motivele folosirii
mijloacelor auxiliare și a
instrumentelor
observarea/
recunoașterea
structurilor matematice
analiza nervurii centrale
și a nervurilor mici/
prezentarea
relațiilor
matematice

de
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Tipuri de mijloace auxiliare și instrumente

Motivele folosirii
mijloacelor auxiliare și a
instrumentelor
Identificarea măsurii
unghiului dintre nervura
principală și nervurile
mici / prezentarea
relațiilor matematice

Raportor

Calculator

calcularea valorilor (r(n) =
𝑓𝑛+1
) pentru identificarea
𝑓
𝑛

tiparelor (pattern-urilor) /
prezentarea relațiilor
matematice

Mathematica
– software

crearea unui model
pentru verificarea soluției
/ stabilirea plauzibilității
unei soluții matematice și
a oricăror limite și
constrângeri ale acelei
soluții, având în vedere
contextul problemei
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Tipuri de mijloace auxiliare și instrumente

Motivele folosirii
mijloacelor auxiliare și a
instrumentelor
reprezentarea valorilor
𝑓
(r(n) = 𝑛+1
) pentru
𝑓

Geogebra

𝑛

identificarea tiparelor
(pattern-urilor) /
implementarea
proceselor și procedurilor
pentru determinarea
soluțiilor matematice

Hârtie
milimetrică

Reprezentarea graficelor
/implementarea
proceselor și procedurilor
pentru
determinarea
soluțiilor matematice

Programul
Python

reprezentarea
de
concepte
matematice
(construirea
șirului
Fibonacci cu ajutorul
pătratelor) / vizualizare

Tabelul 12. Mijloace auxiliare și instrumente pe care elevii le-au folosit în cadrul cercetării temei Modelarea
creșterii plantelor
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Alte mijloace auxiliare și instrumente neconvenționale folosite de către elevi în cadrul atelierelor MeJ din
2014 – 2015 sunt:


modele/ machete de roți de biciclete realizate din paie (tema de cercetare: Roata de bicicletă)

Imaginea 2. roți de bicicletă realizate din paie


machetă a unui drum dințat și a unei roți de bicicletă executate din placaj (tema de cercetare:
Roata de bicicletă)

Imaginea 3. Machetă a unui drum dințat și a unei roți de bicicletă executate din placaj
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Machete (tema de cercetare: Paradoxul lui Braess)

Imaginea 4: Machetă
Aceste mijloace auxiliare și instrumente implică diferite tipuri de reprezentare matematică. De aceea,
competența privind folosirea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor se află în strânsă legătură cu
competența de reprezentare a entităților (obiecte și situații) matematice. După Niss (2011), competența
de reprezentare a entităților matematice include:




înțelegerea și folosirea (decodarea, interpretarea, distingerea între) diferite tipuri de reprezentări
ale obiectelor matematice, fenomenelor și situațiilor matematice;
înțelegerea și utilizarea relațiilor dintre diferite reprezentări ale aceleiași entități, inclusiv
cunoașterea avantajelor și a limitelor acestora;
alegerea reprezentărilor și comutarea între reprezentări.

Competența de utilizare a mijloacelor auxiliarele și a instrumentelor are legătură și cu competența de
comunicare în, cu și despre matematică, întrucât mijloacele auxiliare pot avea și ele un rol important în
descrierea temei de cercetare și comunicarea rezultatelor.
Comentariu:
În curriculumul matematic pentru liceele din România, sintagma „instrumente matematice” se referă la
proceduri matematice (cum ar fi algoritmi) și concepte matematice (Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului - CNC, 2004). Totuși, în scopul evaluării competențelor elevilor dezvoltate în cadrul atelierelor
MeJ, „mijloacele auxiliarele și instrumentele matematice” includ numai instrumentele fizice și digitale
descrise în această secțiune.
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2.3.2. Operaționalizarea competenței
Competența de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor este prezentă în cele trei procese
matematice prin care trec elevii atunci când lucrează la temele de cercetare. Cele trei procese matematice
sunt identificate de către OECD (OECD, 2013), care descrie ce fac oamenii pentru a lega contextul temei
de cercetare matematică de matematică, găsind, în acest fel, soluții la tema de cercetare. Cele trei procese
matematice sunt:






formularea matematică a situațiilor: elevii recunosc și identifică oportunitățile de utilizare a
matematicii, iar apoi oferă o structură matematică unei probleme prezentate într-o formă
contextualizată (OECD, 2013). În atelierele MeJ, pentru a aborda tema de cercetare, elevii
proiectează o structură matematică, reprezentări și specificitate.
angrenarea de concepte, fapte, proceduri și raționamente matematice: elevii aplică fapte,
concepte, proceduri și raționamente matematice pentru a rezolva probleme formulate matematic
în vederea obținerii unor concluzii matematice (OECD, 2013). În contextul MeJ, elevii lucrează la
modelarea matematică a temei de cercetare, stabilesc reguli, identifică conexiuni între entități
matematice și creează argumente matematice.
Interpretarea, aplicarea și evaluarea rezultatelor matematice: elevii reflectează asupra soluțiilor,
rezultatelor sau concluziilor matematice și le interpretează în contextul problemei (OECD, 2013).
În cadrul atelierelor MeJ, elevii elaborează și comunică explicații și argumente, reflectează atât
asupra procesului de modelare, cât și asupra rezultatelor.

Modul în care competența de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor se prezintă în cadrul celor
trei procese este descris în tabelul 13, care este o adaptare a tabelului propus de către OECD (OECD, 2013),
arătând relația dintre procesele matematice și capabilitățile matematice fundamentale.
Formularea matematică a
situațiilor

Angrenarea conceptelor,
Interpretarea, aplicarea și
rezultatelor, procedurilor și
evaluarea
rezultatelor
raționamentelor matematice
matematice
Utilizarea mijloacelor auxiliare și A cunoaște și a avea capacitatea Utilizarea mijloacelor auxiliare și
a instrumentelor pentru a
de a utiliza în mod corect diferite a instrumentelor pentru a
recunoaște structurile
mijloace
auxiliare
și determina caracterul rezonabil
matematice sau pentru a
instrumente, care pot ajuta la al unei soluții matematice și a
prezenta relațiile matematice
implementarea proceselor și oricăror limite și constrângeri ale
procedurilor pentru stabilirea acelei soluții, având în vedere
soluțiilor matematice
contextul temei de cercetare
Tabelul 13. Relația dintre procesele matematice și competența de utilizare a mijloacelor auxiliare și a
instrumentelor
După observarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor pe care le folosesc elevii în timpul cercetării
temelor și analizarea definiției competenței de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor, definim
indicatorii comportamentali ai acestei competențe.
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Componente
Cunoașterea existenței
și a proprietăților
diverselor instrumente/
mijloace auxiliare
relevante folosite în
matematică și
înțelegerea
posibilităților și
limitelor acestora în
diferite contexte

Comportament
Indicator de comportament
Elevul
Identifică și folosește mijloace
auxiliare și instrumente care pot
 alege instrumentele și mijloacele
ajuta în activitatea de cercetare
auxiliare corespunzătoare pe care le-a
matematică și descrie clar
folosit deja în timpul orelor de
limitele instrumentelor folosite
matematică, descriind posibilitățile și
în contextul temei de cercetare.
limitele acestora în contextul temei de
cercetare;
 caută instrumente și mijloace auxiliare
corespunzătoare pe care le poate folosi
atunci când cercetează o temă, învață
cum să le folosească și descrie
posibilitățile și limitele acestora în
contextul temei de cercetare;
 construiește instrumentele și mijloacele
auxiliare necesare pentru înțelegerea și
rezolvarea temei de cercetare.
Elevul reprezintă date și/sau relații legate
de tema de cercetare prin folosirea
instrumentelor și mijloacelor auxiliare.
Elevul utilizează în mod corespunzător
diferite mijloace auxiliare și instrumente,
care pot să-l sprijine în procesul de
cercetare.
Elevul interpretează rezultatele la care a
ajuns prin folosirea instrumentelor și a
mijloacelor auxiliare.
Capacitatea de a folosi
Elevul analizează folosirea mijloacelor
Reflectează într-un mod
în mod reflexiv astfel de auxiliare și a instrumentelor (ce mijloace
pertinent asupra folosirii
mijloace auxiliare
auxiliare și instrumente a folosit și de ce a
mijloacelor auxiliare și a
folosit aceste mijloace auxiliare și
instrumentelor.
instrumente). El evaluează folosirea
mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și
spune/ scrie ce a învățat din această
experiență.
Elevul se gândește la alte mijloace pe care
le-ar fi putut folosi și de ce a decis să
folosească aceste mijloace auxiliare și
instrumente.
Tabelul 14. Competența de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor în contextul MeJ
(componente și indicatori comportamentali)

2.3.3. Definirea nivelurilor de performanță pentru fiecare indicator de comportament
Pentru a defini criteriile de calitate pentru fiecare indicator comportamental, am ales să descriem trei
niveluri de performanță pentru fiecare indicator. În descrierea acestor niveluri, am luat în considerare
observările făcute în timpul procesului de lucru din cadrul atelierului de cercetare și literatura de
specialitate studiată: (OECD, 2013) și (Niss & Hojgaard, 2011).
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Indicator
comportamental

Scăzut (novice)

Mediu (competent)

Ridicat (expert)

Identifică și
utilizează
mijloace auxiliare
și instrumente
care pot ajuta în
activitatea de
cercetare
matematică și
descrie în mod
clar limitele
instrumentelor
utilizate.

Identifică și utilizează
mijloace auxiliare/
instrumente pe care le-a
utilizat deja în timpul
orelor de matematică;
mijloacele auxiliare și
instrumentele utilizate
pot ajuta la formularea
matematică a temei de
cercetare.
Descrie, în termeni
generali, posibilitățile și
limitele instrumentelor
utilizate.

Caută instrumente și
mijloace auxiliare
corespunzătoare pe care
le poate utiliza atunci
când cercetează tema și,
dacă e cazul, învață cum
să le utilizeze.
Se folosește de mijloacele
auxiliare și instrumentele
în implementarea
proceselor și procedurilor
pentru găsirea soluțiilor
matematice.
Utilizează instrumente
care implică o succesiune
de procese sau asocierea
diferitelor informații.
Descrie posibilitățile și
limitele instrumentelor și
mijloacelor auxiliare
utilizate prin
exemplificare.

Reflectează întrun mod pertinent
asupra folosirii
mijloacelor
auxiliare și a
instrumentelor.

Analizează utilizarea
mijloacelor auxiliare și a
instrumentelor (ce
mijloace auxiliare și
instrumente au folosit și
de ce).

Evaluează
utilizarea
mijloacelor auxiliare și a
instrumentelor
și
comunică ce a învățat din
această experiență.

Identifică și utilizează mijloace
auxiliare și instrumente
complexe (cu funcționalități
multiple), care pot ajuta la
implementarea proceselor și
procedurilor pentru stabilirea
soluțiilor matematice;
mijloacele auxiliare și
instrumentele sunt fie
instrumente pe care le-a
utilizat deja în timpul orelor
de matematică, fie mijloace
auxiliare noi pe care le
identifică sau, dacă este
necesar, le/îl construiește
pentru a înțelege și rezolva
tema.
Interpretează constatările
rezultate din utilizarea
instrumentelor și a
mijloacelor auxiliare.
Descrie posibilitățile și limitele
instrumentelor utilizate, prin
exemplificare, după ce a
înțeles și evaluat meritele și
limitele acestora.
Evaluează utilizarea
mijloacelor auxiliare și a
instrumentelor și comunică ce
a învățat din această
experiență.
Reflectează asupra posibilității
utilizării altor mijloace
auxiliare și explică de ce nu a
utilizat acele mijloace
auxiliare și instrumente.
mijloacelor auxiliare și a

Tabelul 15. Niveluri de performanță pentru competența de utilizare a
instrumentelor în contextul MeJ

35

2.3.4. Progresia dezvoltării
Progresia dezvoltării este un instrument care descrie în mod dinamic modul în care elevul dezvoltă
competența în timp. Acest instrument promovează de fapt dezvoltarea competenței de utilizare a
mijloacelor auxiliarele și a instrumentelor în cadrul atelierelor de cercetare. Progresia dezvoltării ilustrează
creșterea/ dezvoltarea competenței. Aceasta sprijină profesorul în observarea cu atenție a elevilor săi și în
identificarea zonelor în care mai este loc pentru îmbunătățire.
Nivel Descriere nivel
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente complexe (cu multiple funcționalități) familiare
6
sau nefamiliare, care pot ajuta la implementarea proceselor și procedurilor pentru găsirea soluțiilor
matematice. Construiește noi instrumente/ mijloace auxiliare necesare pentru înțelegerea și rezolvarea
temei de cercetare. Interpretează constatările rezultate din utilizarea instrumentelor și a mijloacelor
auxiliare. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare,
după ce a înțeles și evaluat meritele și limitele acestora.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.
Reflectează asupra posibilității utilizării altor mijloace auxiliare și explică de ce nu a utilizat acele mijloace
auxiliare și instrumente.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente complexe (cu multiple funcționalități) familiare
5
sau nefamiliare, care pot ajuta la implementarea proceselor și procedurilor pentru găsirea soluțiilor
matematice. Inițiază crearea unui nou instrument sau mijloc auxiliar necesar pentru înțelegerea și rezolvarea
temei de cercetare (de ex.: aplicație informatică).
Interpretează constatările rezultate din utilizarea instrumentelor și a mijloacelor auxiliare.
Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare, după ce a
înțeles și evaluat meritele și limitele fiecărui instrument/ mijloc auxiliar.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.
Reflectează (în scris/ oral) asupra posibilității utilizării altor mijloace auxiliare/ instrumente.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente familiare sau nefamiliare pentru implementarea
4
proceselor și procedurilor în vederea stabilirii soluțiilor matematice. Acesta învață cum să utilizeze
instrumentele/ mijloacele auxiliare nefamiliare. Utilizează instrumente/ mijloace auxiliare care implică o
succesiune de procese sau conexiunea între diferite informații. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor
și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare și instrumente familiare; mijloacele auxiliare și instrumentele
3
utilizate pot ajuta la implementarea de procese și proceduri în vederea găsirii soluțiilor matematice.
Utilizează instrumente/ mijloace auxiliare care implică o succesiune de procese sau conexiunea între diferite
informații. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor, fără a comunica ce a învățat din această
experiență.
Elevul identifică și utilizează instrumente/ mijloace auxiliare pe care le-a utilizat deja în timpul orelor de
2
matematică. Elevul utilizează instrumente / mijloace auxiliare pentru a formula în limbaj matematic textul
temei de cercetare. Descrie, în termeni generali, posibilitățile și limitele instrumentelor și a mijloacelor
auxiliare utilizate.
Analizează utilizarea mijloacelor auxiliare/ instrumentelor (ce mijloace auxiliare și instrumente a utilizat, de
ce a utilizat aceste mijloace auxiliare și instrumente).
Elevul identifică și utilizează instrumente/ mijloace auxiliare familiare (ex. instrumente de măsurare, obiecte
1
care sunt menționate în textul temei de cercetare). Elevul se folosește de instrumente / mijloace auxiliare
pentru a recunoaște structurile matematice în textul temei de cercetare. Acesta descrie, în termeni generali,
posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate.
Denumește instrumentele utilizate și formulează un motiv pentru utilizarea instrumentelor identificate.
Tabelul 16. Progresia dezvoltării competenței de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor în contextul MeJ
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3. Metode și instrumente de evaluare a competențelor dezvoltate
la elevi în cadrul atelierelor de cercetare matematică
Pentru elaborarea metodologiei (metode și instrumente) de evaluare a fiecărei competențe avem în
vedere, pe de o parte, aspectele enumerate în cadrul subcapitolului 1.2. Cum vedem evaluarea în cadrul
atelierelor de cercetare matematică și, pe de altă parte, progresia dezvoltării fiecărei competențe.
Având în vedere că ne propunem să realizăm o evaluare formativă, în sprijinul învățării, metodologia
evaluării trebuie:




să se bazeze pe progresia dezvoltării, deoarece aceasta descrie în mod dinamic modul în care
elevul își dezvoltă competența în timp și sprijină profesorul și elevul în identificarea nivelului la
care se află elevul la un moment dat și ce anume ar trebui să facă acesta pentru ca să ajungă la un
nivel imediat superior. Înțelegerea progresiei dezvoltării competenței de către elev îl sprijină să
înțeleagă modul în care învață și să conștientizeze procesul prin care trece în dezvoltarea
competenței. Înțelegerea progresiei dezvoltării competenței de către profesor sprijină atât
procesul de evaluare, cât și cel de învățare.
să implice și profesorul, și elevul – cei doi parteneri în procesul de învățare.

De aceea, în metodologia de evaluare a fiecărei competențe includem ca metode de evaluare
autoevaluarea (realizată de elev) și observarea (realizată de profesor), iar fișa de autoevaluare a elevului
și fișa de observare a profesorului sunt instrumente care includ progresia dezvoltării competenței
evaluate. Fișa de autoevaluare a elevului trebuie discutată cu elevii la începutul anului școlar, la prima
întâlnire cu elevii – înainte de anunțarea temelor de cercetare. Tot atunci sau cel mai târziu cu o săptămână
înainte de completarea fișei de către elevi, ar trebui exersată – sub îndrumarea atentă a profesorului completarea fișei: profesorul completează fișa în fața elevilor, gândind cu voce, după care elevii
completează individual fișa și adresează întrebări dacă au neclarități. Astfel. profesorul pregătește elevii
pentru acest demers evaluativ.
Deoarece activitatea de cercetare a elevilor se desfășoară, în anumite cazuri, și în afara clasei și pentru că
profesorul nu poate observa constant fiecare elev care participă la atelierul de cercetare, este necesară,
pentru completarea fișelor de observare, analiza jurnalelor de cercetare ale elevilor/ fișelor de raportare
etc. Jurnalul de cercetare al elevului este o combinație între caiet și jurnal de învățare; el include, pe lângă
notițele elevului, sarcini de lucru, termene, idei de abordare/ rezolvare a temei și reflecțiile elevului asupra
activităților derulate în cadrul atelierului și asupra modului în care avansează cercetarea (ceea ce a învățat
despre el însuși și despre colegii săi sau cunoștințele dobândite lucrând la tema de cercetare). Fișa de
raportare UMAI este descrisă în subcapitolul 3.3. Ambele oferă elevilor ocazia de a reflecta asupra
procesului de învățare; pe de o parte, sunt instrumente utile pentru formarea competenței de a învăța la
elevi și, pe de altă parte, sunt surse utile de informații în realizarea evaluării.
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În metodologia de evaluare, includem, pe lângă metodele și instrumentele de evaluare, și fișele de
raportare. Ele sintetizează rezultatele evaluării și sprijină profesorul în a identifica progresul elevului în
dezvoltarea unei competențe pe o perioadă mai lungă de timp (unul sau mai mulți ani).

3.1. Metode și instrumente de evaluare a competenței de rezolvare de probleme prin
colaborare
Pentru evaluarea competenței de rezolvare de probleme prin colaborare dezvoltate în cadrul atelierelor
MeJ, sugerăm următoarele metode și instrumente:
Metode

Instrumente

Observarea, analiza informațiilor și reflecțiilor din jurnalele
de cercetare ale elevilor

Fișa de observare RPC (se completează
de 2 ori în timpul unui an școlar)

Autoevaluarea (de 2 ori în timpul unui an școlar)

Fișa de autoevaluare RPC

Tabelul 17. Metode și instrumente de evaluare a modului în care elevii rezolvă probleme prin colaborare
Jurnalele de cercetare ale elevilor sunt utile pentru identificarea aspectelor menționate în fișa de
observare pe care profesorul nu le-a putut observa în timpul atelierelor de cercetare. Avantajul utilizării
lor este acuratețea reflectării acțiunilor și comportamentului elevului. Dacă nu există concordanță între
observările profesorului și jurnalul elevului, profesorul ar trebui să decidă să acorde o mai mare atenție
ariilor discordante.

3.1.1 Cum se folosește fișa de observare?
Completarea fișei de observare
Pentru a completa fișa de observare, profesorul observă continuu activitatea elevului și reține acțiunile/
comportamentele observate. Profesorul completează fișa de observare RPC de două ori, în cursul anului
școlar. Recomandăm ca perioadele de completare a fișei de observare să fie lunile decembrie și mai. Pentru
completarea fișei de observare, profesorul marchează cu o culoare activitățile și comportamentele
observate la elev. Este evident că, datorită faptului că instrumentul de evaluare conține, de fapt, progresia
dezvoltării competenței, o acțiune (sau comportament) poate să apară pe nivele diferite, diferența
constând în modul în care se realizează; de exemplu: dacă elevul demonstrează efortul depus în găsirea
unei soluții la tema de cercetare reformulând textul temei de cercetare în propriile cuvinte și analizând trei
cazuri particulare (nivel 3 în progresia dezvoltării competenței), atunci el a analizat spațiul problemei și a
analizat un caz particular (nivel 1), a încercat să înțeleagă mai bine problema analizând două cazuri
particulare (nivel 2). În schimb, dacă elevul începe să împărtășească resurse și informații cu colegii resursele și informațiile comune sunt uneori irelevante (nivel 3), nu este obligatoriu ca în prealabil, în cursul
aceluiași an școlar, profesorul să fi observat că elevul nu oferă informații sau resurse (nivel 1).
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Interpretarea informațiilor din fișa de observare (completată)
Cel mai înalt nivel de progres, unde sunt marcate toate (sau aproape toate) activitățile și
comportamentele, va fi considerat nivelul de dezvoltare a competenței rezolvarea de probleme prin
colaborare, iar nivelul de progres unde sunt marcate aproximativ jumătate din activități și comportamente
este zona proximă de dezvoltare a elevului. Pentru că fișa de observare include atât abilitățile cognitive,
cât și competențele sociale, este posibil ca un elev să se găsească la un nivel în dezvoltarea abilităților
cognitive și la un alt nivel în dezvoltarea competențelor sociale (a se vedea imaginea 5).

Imaginea 5. Exemplu de fișă de observare RPC completată
În situația acestui elev, abilitățile cognitive au nivel de dezvoltare 2 și zona proximei dezvoltări este nivelul
3, în timp ce competențele sociale au nivel de dezvoltare 4 și zona proximei dezvoltări este cea
corespunzătoare nivelului 5.

3.1.2. Cum se folosește fișa de auto-evaluare?
Pregătirea elevilor pentru completarea fișei de autoevaluare
Fișa de autoevaluare a elevilor trebuie discutată cu elevii implicați în atelierul de cercetare la începutul
anului școlar. Aceștia trebuie să înțeleagă textul fișei, motiv pentru care prezentarea acțiunilor și a
comportamentelor din fișa de autoevaluare și/ sau furnizarea de exemple relevante sunt absolut necesare.
Înainte de momentul în care elevii completează fișa de autoevaluare în scop evaluativ, ei trebuie să
exerseze acest demers, sub îndrumarea profesorului, adică profesorul completează fișa, gândind cu voce
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tare în fața elevilor, după care elevii exersează individual completarea fișei și adresează întrebări dacă au
neclarități.
Completarea fișei de autoevaluare
Elevii vor completa fișa de autoevaluare în aceleași perioade în care profesorul completează fișa de
observare (lunile decembrie/ ianuarie și mai în cursul anului școlar). Completarea fișei de autoevaluare
presupune două acțiuni: marcarea cu o culoare a activităților și comportamentelor pe care elevul
consideră că le-a realizat și explicarea motivului pentru care a marcat activitățile și comportamentele
respective (ce anume din ce a făcut îl face să considere că a făcut acțiunea marcată sau că a avut
comportamentul marcat). Motivarea alegerii acțiunilor și comportamentelor marcate în fișa de
autoevaluare constituie un bun prilej de reflecție asupra activității de cercetare desfășurate și asupra
procesului de dezvoltare a competenței. După completare, o copie a fișei de autoevaluare este predată
profesorului.
Interpretarea informațiilor din fișa de autoevaluare (completată)
Interpretarea informațiilor din fișa de autoevaluare se realizează în mod similar cu interpretarea
informațiilor din fișa de observare.

3.1.3. Rezultatul evaluării
Pentru înregistrarea rezultatului evaluării competenței de rezolvare de probleme prin colaborare, se
folosește fișa de raportare 1. De exemplu, în imaginea 6, fișa de raportare arată că elevul demonstrează
nivelul 4 de dezvoltare a competenței – conform evaluării realizate de profesor și nivelul 5 de dezvoltare
a competenței – conform evaluării realizate de elev.

Imaginea 6. Exemplu de fișă de raportare 1 completată
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Dacă profesorul este interesat de rezultatul evaluării pe fiecare din cele două componente (cognitivă și
socială) ale competenței de rezolvare de probleme prin colaborare, se pot corobora enunțurile evidențiate
în fișa de observare RPC cu codul de culoare folosit în tabelul progresiei dezvoltării RPC (a se vedea tabelul
5) și se poate folosi fișa de raportare 2. Ambele fișe de raportare sunt adaptări ale fișei Learning Readiness
Reports (University of Melbourne, 2015). Se recomandă o analiză a diferențelor semnificative între
rezultatele observărilor profesorului și autoevaluarea elevului.
Elevul trebuie să știe care este rezultatul evaluării (nivelul de dezvoltare a competenței și zona proximei
dezvoltări) pentru a identifica ce anume trebuie să facă pentru dezvoltarea competenței. Profesorul
trebuie să identifice modalități de a sprijini elevul în dezvoltarea competenței.
Comparația între rezultatele celor două evaluări (cea din luna decembrie și cea de la sfârșitul lunii mai)
evidențiază dezvoltarea competenței de rezolvare de probleme în colaborare la fiecare elev, în cadrul
atelierului de cercetare, pe parcursul anului școlar.
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3.1.4. Fișa de observare RPC
Folosiți fișa de observare în luna decembrie și la sfârșitul lunii mai a fiecărui an școlar. Utilizați markerul (culori diferite pentru cele două date)
pentru a identifica tipurile de activități și comportamente pe care elevul le demonstrează.
Nivel
6

5

4

3

2

1

Numele elevului:

Data 1:
Data 2:
Elevul lucrează în colaborare în procesul de rezolvare a problemei de cercetare și își asumă responsabilitatea de grup pentru îndeplinirea
sarcinilor de lucru.
Elevul lucrează la problemă eficient și sistematic, folosind numai resurse relevante. Acesta stabilește strategia de cercetare în baza unei
înțelegeri generalizate a cauzei și a efectului și reorganizează înțelegerea problemei.
Elevul adaptează comunicarea la particularitățile grupului, integrează contribuțiile și feedback-ul colegilor și rezolvă conflictele.
Elevul identifică succesiunea sub-sarcinilor; analizează mai mult de patru cazuri particulare folosind TIC (de exemplu, Geogebra) și/sau
manipulativele.
Acțiunile elevului sunt planificate și îndreptate către un scop, identificând cauza și efectul și stabilindu-și obiectivele în funcție de
cunoașterea prealabilă. Elevul reorganizează înțelegerea problemei.
Elevul promovează interacțiunea și răspunde la contribuția colegilor, dar nu poate rezolva diferendele.
Elevul împarte sarcina de lucru în sub-sarcini, perseverează în a duce la îndeplinire cu succes sub-sarcini și sarcini simple și analizează patru
cazuri particulare.
Elevul identifică legăturile și/sau tiparele (pattern-uri) în abordarea sarcinii de cercetare; identifică succesiunea cauză - efect și modifică
ipoteze.
Elevul este conștient de abilitățile sale și ale colegilor. Aceștia ajung la o înțelegere comună, încep să stabilească strategii pentru găsirea de
soluții și clarifică obiectivele împreună.
Elevul demonstrează efortul depus în găsirea unei soluții la tema de cercetare reformulând textul temei de cercetare în propriile cuvinte și
analizând trei cazuri particulare. Elevul începe să împărtășească resurse și informații cu colegii - resursele și informațiile comune sunt
uneori irelevante. Uneori elevul solicită sprijin din partea profesorului.
Elevul își raportează activitatea/ își informează colegii despre propria activitate.
Elevul încearcă să înțeleagă mai bine problema printr-o analiză limitată; analizează două cazuri particulare.
Elevul stabilește un obiectiv general și începe testarea ipotezelor.
Interacțiunea cu colegii este limitată la informații scurte cu privire la aspectele semnificative ale cercetării.
Elevul analizează spațiul problemei independent, fără a colabora.
Abordarea sa este nesistematică și se concentrează pe informații izolate; analizează un caz particular.
Nu se remarcă prin participare, interacțiunea cu colegii este limitată la intervenții scurte, fără a oferi informații sau resurse.
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3.1.5. Fișa de autoevaluare RPC
Completează fișa de autoevaluare în luna decembrie și la sfârșitul lunii mai a fiecărui an școlar. Utilizează markerul (culori diferite pentru cele
două date) pentru a identifica tipurile de activități și comportamente pe care consideri că le-ai realizat/ le-ai manifestat în cadrul atelierului MeJ.
Apoi, completează coloana a doua a tabelului.
Numele elevului:

Data 1:
Motivează-ți afirmațiile. Explică ceea ce ai făcut în
Data 2:
mod concret pentru a-ți susține alegerea.
Lucrez cu alte persoane la rezolvarea problemei și îmi asum responsabilitatea de
grup pentru îndeplinirea sarcinilor noastre de lucru.
Lucrez împreună cu colegii mei la rezolvarea problemei folosind eficient și
sistematic numai resurse relevante. Ne planificăm (ne-am planificat) strategia de
cercetare în baza unei înțelegeri generalizate a cauzei și a efectului și reorganizez
(am reorganizat) înțelegerea comună a problemei.
Comunic cu colegii mei adaptându-mi comunicarea la nevoile grupului, integrez
contribuția și feedback-ul lor și rezolv conflictele.
Identific succesiunea sub-sarcinilor; analizez (am analizat) mai mult de patru cazuri
particulare, folosind TIC (de exemplu, Geogebra) și/sau manipulativele.
Acțiunile mele sunt planificate și îndreptate către un scop, identificând cauza și
efectul și stabilind obiectivele mele/ale noastre în funcție de cunoașterea
prealabilă. Reorganizez (am reorganizat) înțelegerea problemei.
Promovez interacțiunea în grupul nostru și răspund la contribuția colegilor, dar nu
rezolv întotdeauna diferendele.
Împreună cu colegii mei, ne-am împărțit sarcina de lucru în sub-sarcini și
m-am
străduit să duc la îndeplinire cu succes sub-sarcinile/sarcinile simple. Analizez (am
analizat) patru cazuri particulare.
Identific (am identificat) legăturile și/sau tiparele (pattern-uri) în abordarea sarcinii
de cercetare; identific (am identificat) cauzele și efectele și modific (am modificat)
ipoteze.
Sunt conștient de abilitățile mele şi ale colegilor mei. Ajungem (am ajuns) la o
înțelegere comună a subiectului nostru de cercetare. Am început să planificăm
strategii pentru găsirea de soluții și clarificarea obiectivelor.
Am făcut eforturi în găsirea de soluții la sarcina de cercetare formulând textul
temei de cercetare cu propriile mele cuvinte și analizând trei cazuri particulare. Am
împărtășit resurse și informații cu colegii mei, însă resursele și informațiile comune
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au fost uneori irelevante pentru cercetarea noastră. Uneori am solicitat sprijin din
partea profesorului.
Îmi raportez (mi-am raportat) grupului activitatea avută pentru îndeplinirea
sarcinii de cercetare.
Încerc (am încercat) să înțeleg mai bine tema de cercetare citind textul problemei
cu voce tare de mai multe ori și analizez (am analizat) două cazuri particulare.
Sunt conștient de faptul că trebuie să finalizăm sarcina de cercetare, am început să
testez ipoteze.
În interacțiunea cu colegii mei, sunt conștient de importanța comunicării pe teme
importante legate de cercetare.
Analizez spațiul problemei independent (lucrez singur acasă). Particip rareori la
discuțiile din timpul activităților săptămânale ale atelierului de cercetare. Nu prea
înțeleg tema de cercetare. Mă concentrez pe informații izolate, analizez (am
analizat) un caz particular.
Am lipsit la mai mult de trei activități săptămânale în acest an școlar, interacțiunea
cu colegii mei se limitează la intervenții scurte, fără a oferi informații sau resurse.
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3.1.6. Fișe de raportare
Fișa de raportare 1
Numele elevului: ___________________________________ Data: ______________
Nivel

6

5

4

3

2
1

Descrierea nivelului
Elevul lucrează în colaborare în procesul de rezolvare a problemei de cercetare și își asumă
responsabilitatea de grup pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
Elevul lucrează la problemă eficient și sistematic, folosind numai resurse relevante. Acesta stabilește
strategia de cercetare în baza unei înțelegeri generalizate a cauzei și a efectului și reorganizează
înțelegerea problemei.
Elevul adaptează comunicarea la particularitățile grupului, integrează contribuțiile și feedback-ul colegilor
și rezolvă conflictele.
Elevul identifică succesiunea sub-sarcinilor; analizează mai mult de patru cazuri particulare folosind TIC (de
exemplu, Geogebra) și/sau manipulativele.
Acțiunile elevului sunt planificate și îndreptate către un scop, identificând cauza și efectul și stabilindu-și
obiectivele în funcție de cunoașterea prealabilă. Elevul reorganizează înțelegerea problemei.
Elevul promovează interacțiunea și răspunde la contribuția colegilor, dar nu poate rezolva diferendele.
Elevul împarte sarcina de lucru în sub-sarcini, perseverează în a duce la îndeplinire cu succes sub-sarcini și
sarcini simple și analizează patru cazuri particulare.
Elevul identifică legăturile și/sau tiparele (pattern-uri) în abordarea sarcinii de cercetare; identifică
succesiunea cauză - efect și modifică ipoteze.
Elevul este conștient de abilitățile sale și ale colegilor. Aceștia ajung la o înțelegere comună, încep să
stabilească strategii pentru găsirea de soluții și clarifică obiectivele împreună.
Elevul demonstrează efortul depus în găsirea unei soluții la tema de cercetare reformulând textul temei de
cercetare în propriile cuvinte și analizând trei cazuri particulare. Elevul începe să împărtășească resurse și
informații cu colegii - resursele și informațiile comune sunt uneori irelevante. Uneori elevul solicită sprijin
din partea profesorului.
Elevul își raportează activitatea/ își informează colegii despre propria activitate.
Elevul încearcă să înțeleagă mai bine problema printr-o analiză limitată; analizează două cazuri particulare.
Elevul stabilește un obiectiv general și începe testarea ipotezelor.
Interacțiunea cu colegii este limitată la informații scurte cu privire la aspectele semnificative ale cercetării.
Elevul analizează spațiul problemei independent, fără a colabora.
Abordarea sa este nesistematică și se concentrează pe informații izolate; analizează un caz particular.
Nu se remarcă prin participare, interacțiunea cu colegii este limitată la intervenții scurte, fără a oferi
informații sau resurse.
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Evaluarea profesorului

Evaluarea elevului

Fișa de raportare 2
Numele elevului: ___________________________________ Data: ______________
Dimensiunea cognitivă a RPC
Nivel

Descrierea nivelului

Evaluarea
profesorului

6

Elevul lucrează la problemă eficient și sistematic, folosind numai resurse relevante. Acesta
stabilește strategia de cercetare în baza unei înțelegeri generalizate a cauzei și a efectului și
reorganizează înțelegerea problemei.

5

Elevul identifică succesiunea sub-sarcinilor; analizează mai mult de patru cazuri particulare
folosind TIC (de exemplu, Geogebra) și/sau manipulativele.
Acțiunile elevului sunt planificate și îndreptate către un scop, identificând cauza și efectul și
stabilindu-și obiectivele în funcție de cunoașterea prealabilă. Elevul reorganizează înțelegerea
problemei.
Elevul împarte sarcina de lucru în sub-sarcini, perseverează în a duce la îndeplinire cu succes
sub-sarcini și sarcini simple și analizează patru cazuri particulare.
Elevul identifică legăturile și/sau tiparele (pattern-uri) în abordarea sarcinii de cercetare;
identifică succesiunea cauză - efect și modifică ipoteze.
Elevul demonstrează efortul depus în găsirea unei soluții la tema de cercetare reformulând
textul temei de cercetare în propriile cuvinte și analizând trei cazuri particulare.

4

3

2

1

Elevul încearcă să înțeleagă mai bine problema printr-o analiză limitată; analizează două cazuri
particulare.
Elevul stabilește un obiectiv general și începe testarea ipotezelor.
Elevul analizează spațiul problemei independent, fără a colabora.
Abordarea sa este nesistematică și se concentrează pe informații izolate; analizează un caz
particular.
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Evaluarea elevului

Dimensiunea socială a RPC

Nivel
6

5

Descrierea nivelului

Evaluarea
profesorului

Elevul lucrează în colaborare în procesul de rezolvare a problemei de
cercetare și își asumă responsabilitatea de grup pentru rezolvarea sarcinilor
de lucru.
Elevul adaptează comunicarea la particularitățile grupului, integrează
contribuțiile și feedback-ul colegilor și rezolvă conflictele.
Elevul promovează interacțiunea și răspunde la contribuția colegilor, dar nu
poate rezolva diferendele.

4

Elevul este conștient de abilitățile sale și ale colegilor. Aceștia ajung la o
înțelegere comună, încep să stabilească strategii pentru găsirea de soluții și
clarifică obiectivele împreună.

3

Elevul începe să împărtășească resurse și informații cu colegii - resursele și
informațiile comune sunt uneori irelevante. Uneori elevul solicită sprijin din
partea profesorului.
Elevul își raportează activitatea/ își informează elevii despre propria activitate.
Interacțiunea cu colegii este limitată la informații scurte cu privire la aspectele
semnificative ale cercetării.

2

1

Elevul nu se remarcă prin participare, interacțiunea cu colegii este limitată la
intervenții scurte, fără a oferi informații sau resurse.

47

Evaluarea elevului

3.2. Metode și instrumente de evaluare a abilităților de comunicare scrisă și orală a
rezultatelor cercetării
Evaluarea abilităților de comunicare scrisă și orală a rezultatelor cercetării poate fi realizată doar dacă și
doar atunci când are loc comunicarea rezultatelor cercetării. Este posibil ca unii elevi să nu participe la
congrese/ sesiuni de comunicări ale elevilor și atunci nu avem cum să evaluăm abilitățile de comunicare
științifică orală ale elevului respectiv. Considerăm că participarea elevilor la forumul proiectelor organizat
anual în școală, scrierea articolului de cercetare și realizarea unui poster de prezentare a rezultatelor
cercetării trebuie să fie activități incluse în atelierul de cercetare matematică. De aceea, ar trebui să fie
posibil de realizat evaluarea abilităților de comunicare orală interactivă, de comunicare sintetică vizuală
și de comunicare științifică scrisă la toți elevii care participă la atelierul MeJ.
Pentru că scrierea articolului de cercetare și realizarea unui poster de prezentare a rezultatelor cercetării
se întâmplă o singură dată în anul școlar, nu se poate identifica progresul elevilor în dezvoltarea abilităților
de comunicare scrisă a rezultatelor cercetării dacă elevii participă la atelierul de cercetare doar pe durata
unui an școlar. Situația este similară și pentru abilitățile de comunicare orală, dacă elevii participă pe
durata anului școlar doar la un eveniment de prezentare orală.
Evaluarea abilităților de comunicare scrisă și orală a rezultatelor cercetării nu poate face abstracție de
evaluarea produsului comunicării. În cele ce urmează, vom denumi prin produs fie o prezentare orală
interactivă, fie o expunere științifică, fie un articol de cercetare, fie un poster de prezentare a rezultatelor
cercetării.
Pentru evaluarea abilităților de comunicare scrisă și orală (a rezultatelor cercetării) dezvoltate în cadrul
atelierelor MeJ, sugerăm următoarele metode și instrumente:
Metode
Observarea, analiza produselor (de câte ori
elevul / grupul de elevi realizează un produs care
comunică rezultatele cercetării) și a jurnalului de
cercetare
Auto-evaluarea (e câte ori elevul / grupul de elevi
realizează un produs care comunică rezultatele
cercetării)
Interevaluarea (de câte ori elevul / grupul de
elevi realizează un produs de comunicare orală a
rezultatelor cercetării)
Evaluare externă (de câte ori elevul / grupul de
elevi realizează un produs de comunicare orală a
rezultatelor cercetării)

Instrumente
Fișa de observare (câte o fișă pentru fiecare subcompetență)

Fișa de auto-evaluare (câte o fișă pentru fiecare
sub-competență)
Fișa de observare (câte o fișă pentru fiecare subcompetență)
Chestionar de evaluare (câte un chestionar
pentru fiecare sub-competență de comunicare
orală)

Tabelul 18. Metode și instrumente de evaluare a abilităților de comunicare a rezultatelor cercetării
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3.2.1. Cum se folosește fișa de observare?
Completarea fișei de observare
Fișa de observare este completată de profesor pentru colectarea informațiilor necesare pentru evaluarea
abilităților de comunicare scrise și orale. Aceeași fișă este utilizată de colegi ai elevului în cazul evaluării
abilităților de comunicare orale.
Pentru completarea fișei de către profesor, acesta trebuie să observe activitățile de pregătire a
produselor; această activitate este foarte importantă, deoarece doar profesorul și elevul însuși (sau grupul
de elevi) pot avea informații referitoare la procesul pregătirii produsului. Jurnalul de cercetare poate oferi,
de asemenea, informații despre proces – de aceea, analiza jurnalului de către profesor contribuie la o mai
bună documentare a acestuia, mai ales că o parte a procesului pregătirii produselor se realizează în afara
activităților săptămânale. În fișa de observare sunt și enunțuri referitoare la produs – de aceea, este utilă
o analiză a produsului, realizată înainte de completarea fișei.
Este de dorit ca interevaluarea să se realizeze de 1 – 2 colegi ai elevului, care participă la atelierele de
cercetare, sunt prezenți la eveniment dar nu sunt implicați în prezentarea propriilor rezultate ale cercetării
în același interval orar. Fiind participanți la atelier, ei cunosc fișa de observare și o pot completa fără
explicații suplimentare. Este de dorit ca elevii să completeze fișa de observare imediat după prezentarea
orală interactivă/ expunere și să o predea profesorului.
Profesorul completează fișa de evaluare corespunzătoare imediat după comunicarea rezultatelor
cercetării. Pentru completarea fișei de observare, profesorul marchează cu o culoare activitățile și
comportamentele observate la elev. Datorită faptului că instrumentul de evaluare conține progresia
dezvoltării unei sub-competențe, o acțiune (sau comportament) apare pe nivele diferite, diferența
constând în modul în care se realizează. De exemplu: dacă elevul adresează întrebări vizitatorilor și
răspunde întrebărilor adresate de public (comunicare orală interactivă – nivel 5) atunci este foarte
probabil ca el să adreseze întrebări simple (comunicare orală interactivă – nivel 4).
Interpretarea informațiilor din fișa de observare (completată)
Cel mai înalt nivel atins, unde sunt marcate toate (sau aproape toate) activitățile și comportamentele, va
fi considerat nivelul de competență (în domeniul respectiv), iar nivelul unde sunt marcate aproximativ
jumătate din activități și comportamente este zona proximei dezvoltări a elevului.

3.2.2. Cum se folosește fișa de autoevaluare?
Pregătirea elevilor pentru completarea fișei de autoevaluare
Fișa de autoevaluare a elevilor trebuie discutată cu elevii implicați în atelierul de cercetare la începutul
anului școlar. Aceștia trebuie să înțeleagă textul fișei - motiv pentru care prezentarea acțiunilor și a
comportamentelor din fișa de autoevaluare și/ sau furnizarea de exemple sunt absolut necesare. Dacă
elevii au mai completat fișe de auto-evaluare a dezvoltării unei competențe (de ex.: fișa de autoevaluare
RPC), nu considerăm că este necesară exersarea ghidată a completării fișei, deoarece modul de
completare a fișei este similar.
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Completarea fișei de autoevaluare
Elevii vor completa fișa de autoevaluare imediat după ce are loc comunicarea rezultatelor cercetării. Ca în
cazul fișei de autoevaluare RPC, și în acest caz, completarea fișei de autoevaluare presupune două acțiuni:
marcarea cu o culoare a activităților și comportamentelor pe care elevul consideră că le-a realizat și
explicarea motivului pentru care a marcat activitățile și comportamentele respective (ce anume din ce a
făcut îl determină să considere că a realizat acțiunea marcată sau că a avut comportamentul marcat).
După completare, o copie a fișei de autoevaluare este predată profesorului.
Interpretarea informațiilor din fișa de autoevaluare (completată)
Interpretarea informațiilor din fișa de autoevaluare se realizează în mod similar cu interpretarea
informațiilor din fișa de observare.

3.2.3. Cum se folosește chestionarul de evaluare?
Completarea chestionarelor de evaluare
Chestionarele de evaluare sunt completate de către persoane din public (externe de atelierul de cercetare
la care participă elevul), care acceptă, la solicitarea profesorului, să completeze acest chestionar după ce
au audiat expunerea sau au participat la prezentarea orală interactivă propusă de elev.
După completare, profesorul colectează chestionarele completate. Recomandăm ca profesorul să arate
elevului aceste chestionare completate: pe de o parte, este bine ca elevul să fie conștient de modul în
care publicul a perceput prezentarea orală interactivă/ expunerea și, pe de altă parte, sfaturile pentru
îmbunătățirea prezentării pot fi utile în procesul de învățare.
Interpretarea informațiilor colectate cu ajutorul chestionarului
Pentru ca informațiile colectate cu ajutorul chestionarului să fie utile în evaluarea dezvoltării abilităților
de comunicare este necesar să corelăm răspunsurile din chestionarul de evaluare și nivele din progresia
dezvoltării subcompetenței respective (a se vedea Tabelul 19 și, respectiv, Tabelul 20).
În cazul chestionarului de evaluare a abilităților de comunicare orală interactivă, marcați (cu o culoare)
în tabelul 19 răspunsurile date de persoana din public - de exemplu, dacă persoana a răspuns mult la
întrebarea 5, se marchează în coloana corespunzătoare întrebării 5 toate răspunsurile mult (a se vedeai
imaginea 7). După marcarea răspunsurilor la toate întrebările (în tabelul 19), se poate stabili rezultatul
evaluării realizate de persoana din public; cel mai înalt nivel de progres, unde numărul răspunsurilor
marcate este cel mai mare, va fi considerat nivelul de dezvoltare a competenței, iar nivelul de progres
superior unde sunt marcate cele mai multe răspunsuri este zona proximei dezvoltări a elevului. În
exemplul din imaginea 7, nivelul de dezvoltare a subcompetenței este nivelul 3 (sunt marcate 8 din 11
răspunsuri) și zona proximei dezvoltări este nivelul 4 (sunt marcate 5 din 11 răspunsuri).
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Imaginea 7. Exemplu de completare a tabelului 19
În cazul chestionarului de evaluare a abilităților de comunicare științifică orală, se procedează similar. În
exemplul din imaginea 8, nivelul de dezvoltare a subcompetenței este nivelul 4 (sunt marcate 7 din 8
răspunsuri) și zona proximei dezvoltări este nivelul 5 (sunt marcate 5 din 8 răspunsuri).

Imaginea 8. Exemplu de completare a tabelului 20

3.2.4. Rezultatul evaluării
Pentru înregistrarea rezultatului evaluării sub-competențelor de comunicare orală se folosesc fișele de
raportare 3 și 4 și pentru înregistrarea rezultatului evaluării sub-competențelor de comunicare scrisă se
folosesc fișele de raportare 5 și 6. Modul de utilizare a celor patru fișe este similar cu modul de utilizare
a fișei de raportare 1.
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3.2.5. Instrumente de evaluare – abilități de comunicare orală interactivă a rezultatelor
cercetării
3.2.5.1. Fișa de observare – comunicare orală interactivă
Folosiți fișa de observare imediat după comunicarea interactivă a rezultatelor cercetării. Marcați cu o
culoare tipurile de activități și comportamente pe care elevul le-a demonstrat în pregătirea și susținerea
prezentării interactive.
Numele și prenumele elevului ……………………………………………… Numele evaluatorului ……………………………
Denumirea temei de cercetare …………………………………………………….
Denumire eveniment ………………………………………………………….

Data ………………………….

Comunicare orală interactivă (forum/ festival științe)
Nivel

6

5

4

3

2

1

Descrierea nivelului

După ce a sesizat sau a aflat ce anume îi interesează pe vizitatori, elevul le captează și menține
atenția printr-o prezentare a celor mai relevante și captivante părți ale cercetării, într-un limbaj
perfect adaptat auditoriului, utilizând cele mai potrivite materiale, implicând vizitatorii într-un
dialog fluent.
De exemplu: implicând elevi de gimnaziu în analiza unor cazuri particulare simple, trecând peste
demonstrația matematică atunci când publicul este format din persoane mai puțin familiarizate cu
matematica, atrăgând atenția asupra întrebărilor adresate de vizitatori care sunt similare cu
propriile întrebări legate de cercetare.
Elevul sesizează ce îi interesează pe vizitatori și le captează atenția prezentând câteva aspecte ale
cercetării matematice, într-un limbaj adaptat, utilizând materiale adecvate pe care vizitatorii le
folosesc la sugestia elevului. Elevul adresează întrebări vizitatorilor și răspunde la întrebările
acestora.
Elevul prezintă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a prezenta anumite
aspecte specifice legate de cercetare, invitând vizitatorii să utilizeze câteva din materialele
pregătite și adresând întrebări simple de tipul: Înțelegeți tema de cercetare? Care sunt ideile Dvs.
despre ….? Care ar fi răspunsul Dvs. la întrebarea …?
Elevul oferă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a prezenta câteva aspecte
specifice legate de cercetare, implicând într-o mică măsură vizitatorii (nivelul de implicare a
publicului este limitat). Elevul utilizează materiale pregătite înainte de forum.
De ex.: elevul prezintă exemple, oferă o schema, joacă un joc cu unii vizitatori, modelează/
simulează pentru a facilita înțelegerea temei.
Elevul utilizează câteva materiale (de ex.: hârtie, computer) pentru a ilustra câteva elemente din
prezentare, fără a acorda atenție potențialului interes al vizitatorilor.
De exemplu, elevul desenează o schema pe o foaie, utilizează computerul pentru a prezenta
anumite configurații/ date colectate/ etc., folosește un joc.
Ignorând potențialul interes al vizitatorilor, elevul prezintă tema de cercetare fără a adapta
prezentarea și eventual oferă vizitatorilor o foaie ce conține prezentarea generală a rezultatelor,
nereușind să îi implice activ.
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3.2.5.2. Fișa de autoevaluare – comunicare orală interactivă a rezultatelor cercetării
Completează fișa de autoevaluare imediat după ce ai încheiat comunicarea interactivă a rezultatelor
cercetării. Marchează cu o culoare tipurile de activități și comportamente pe care consideri că le-ai
demonstrat în pregătirea și susținerea prezentării interactive și completează coloana a doua a tabelului.
Denumirea temei de cercetare ………………………………………………………
Evenimentul: ….............................
Comunicare interactivă (prezentare orală)
Numele și prenumele elevului: ………………………………………………
Data autoevaluării: ….............................
După ce am sesizat sau am aflat ce îi interesează pe vizitatori, le-am captat
și menținut atenția printr-o prezentare a celor mai relevante și captivante
părți ale cercetării, într-un limbaj perfect adaptat vizitatorilor, utilizând cele
mai potrivite materiale, implicând publicul într-un dialog fluent.
De exemplu: implicând elevi de gimnaziu în analiza unor cazuri particulare
simple, trecând peste demonstrația matematică atunci când publicul este
format din persoane mai puțin familiarizate cu matematica, atrăgând
atenția asupra întrebărilor adresate de vizitatori care sunt similare cu
propriile întrebări legate de cercetare.
Am sesizat ce îi interesează pe vizitatori și le-am captat atenția prezentând
câteva aspecte ale cercetării matematice, într-un limbaj adaptat, utilizând
materiale adecvate pe care vizitatorii le-au folosit la sugestia mea. Am
adresat întrebări vizitatorilor și am răspuns întrebărilor adresate de aceștia.
Am prezentat diferite exemple sau am utilizat diverse suporturi pentru a
prezenta anumite aspecte specifice legate de cercetare, am invitat vizitatorii
să utilizeze câteva din materialele pregătite și le-am adresat întrebări simple
de tipul: Înțelegeți tema de cercetare? Care sunt ideile Dvs. despre ….? Care
ar fi răspunsul Dvs. la întrebarea …?
Am oferit diferite exemple sau am utilizat diverse suporturi pentru a
prezenta câteva aspecte specifice legate de cercetare, implicând în mică
măsură vizitatorii (nivelul de implicare a publicului a fost limitat). Am utilizat
materiale pregătite înainte de forum.
De exemplu: am prezentat exemple, am oferit o schema, am jucat un joc cu
persoane din public, am modelat/ simulat pentru a facilita înțelegerea
temei de către vizitatori.
Am utilizat câteva materiale (de ex.: hârtie, computer) pentru a ilustra
câteva elemente din prezentare, fără a acorda atenție potențialului interes
al vizitatorilor.
De exemplu, am desenat o schema pe o foaie, am utilizat computerul pentru
a prezenta anumite configurații/ date colectate/ etc., am folosit un joc.
Am prezentat tema de cercetare oferind aceleași informații tuturor
vizitatorilor care au trecut pe la stand și, eventual, am oferit vizitatorilor o
foaie ce conține prezentarea generală a rezultatelor. Nu am reușit să implic
publicul.
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Motivează-ți afirmațiile. Explică ceea ce ai
făcut în mod concret pentru a-ți susține
alegerea.

3.2.5.3. Chestionar de evaluare a prezentării interactive a rezultatelor cercetării
Pentru persoane din public
Numele elevului_________________
Tema de cercetare _______________________

Data________________

Marcați răspunsul potrivit pentru fiecare item (un singur răspuns/ item).
1. Elevul sesizează interesele vizitatorului.
Da

Nu

2. Elevul are un limbaj perfect adaptat auditoriului.
Deloc

Puțin

Mult

Foarte mult

3. Elevul captează atenția auditoriului.
Deloc

Puțin

Mult

Foarte mult

4. Elevul menține atenția auditoriului.
Deloc

Puțin

Mult

Foarte mult

5. Elevul utilizează materiale adecvate.
Deloc

Puțin

Mult

Foarte mult

6. Elevul adresează întrebări publicului.
Da

Nu

7. Elevul implică persoane din auditoriu într-un dialog fluent.
Deloc

Puțin

Mult

Foarte mult

8. Elevul răspunde întrebărilor adresate de public.
Da

Nu

9. Elevul răspunde pertinent la întrebările adresate de public.
Deloc

Puțin

Mult

Foarte mult

10. Elevul implică publicul în prezentare în mod practic.
Deloc

Puțin

Mult

Foarte mult

Mult

Foarte mult

11. Prezentarea a fost captivantă.
Deloc

Puțin

Un sfat pentru îmbunătățirea prezentării.

Vă mulțumim!
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Răspunsurile la întrebările din chestionarul de evaluare

Comunicare interactivă (forum/ festival științe)
Nivel

Descrierea nivelului

1

2

După ce a sesizat sau a aflat ce anume îi interesează pe vizitatori, elevul le
captează și menține atenția printr-o prezentare a celor mai relevante și
captivante părți ale cercetării, într-un limbaj perfect adaptat auditoriului,
utilizând cele mai potrivite materiale, implicând vizitatorii într-un dialog fluent.

da

foarte foarte foarte foarte da
mult mult mult mult

foarte da
mult

foarte foarte foarte
mult mult mult

Elevul sesizează ce îi interesează pe vizitatori și le captează atenția prezentând
câteva aspecte ale cercetării matematice, într-un limbaj adaptat, utilizând
materiale adecvate pe care vizitatorii le folosesc la sugestia elevului. Elevul
adresează întrebări vizitatorilor și răspunde la întrebările acestora.

da

mult

foarte foarte mult
mult mult

da

mult

5

foarte foarte mult
mult mult

da

mult

mult

mult

mult

da

puțin/ da
mult

mult

mult

mult

4

Elevul prezintă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a
prezenta anumite aspecte specifice legate de cercetare, invitând vizitatorii să
utilizeze câteva din materialele pregătite și adresând întrebări simple de tipul:
Înțelegeți tema de cercetare? Care sunt ideile Dvs. despre ….? Care ar fi
răspunsul Dvs. la întrebarea …?

da

puțin

puțin

puțin

puțin/ da
mult

puțin

da

puțin/ puțin
mult

puțin

3

Elevul oferă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a prezenta
câteva aspecte specifice legate de cercetare, implicând într-o mică măsură
vizitatorii (nivelul de implicare a publicului este limitat). Elevul utilizează
materiale pregătite înainte de forum.

2

Elevul utilizează câteva materiale (de ex.: hârtie, computer) pentru a ilustra
câteva elemente din prezentare, fără a acorda atenție potențialului interes al
vizitatorilor.

nu

puțin

deloc

deloc

puțin

nu

deloc

da

deloc/ deloc
puțin

deloc

1

Ignorând potențialul interes al vizitatorilor, elevul prezintă tema de cercetare
fără a adapta prezentarea și eventual oferă vizitatorilor o foaie ce conține
prezentarea generală a rezultatelor, nereușind să îi implice activ.

nu

deloc

deloc

deloc

deloc/ nu
puțin

deloc

nu

deloc

deloc

6

3

4

5

6

7

8

da

9

10

deloc

11

Tabelul 19. Corelația dintre nivelurile de dezvoltare a sub-competenței de comunicare orală interactivă și răspunsurile dintr-un chestionar de
evaluare a prezentării orale interactive a rezultatelor cercetării (persoană din public)
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3.2.6. Instrumente de evaluare – abilități de comunicare științifică orală a rezultatelor
cercetării
3.2.6.1. Fișa de observare – comunicare științifică orală
Folosiți fișa de observare imediat după comunicarea rezultatelor cercetării. Marcați cu o culoare tipurile
de activități și comportamente pe care elevul le-a demonstrat în pregătirea și susținerea prezentării
științifice.
Numele și prenumele elevului ……………………………………………… Numele evaluatorului ……………………………
Denumirea temei de cercetare …………………………………………………….
Denumire eveniment ………………………………………………………….

Data ………………………….

Comunicare orală științifică (la conferințe/ congrese/ sesiuni de comunicări științifice)
Nivel Descrierea nivelului

6

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual (de ex.:
PPT) realizat corect, clar și foarte bine structurat. Elevul oferă răspunsuri clare și relevante la
toate întrebările adresate de public.

5

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual (de ex.:
PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul răspunde la întrebările publicului și răspunsurile
sale sunt, în majoritatea cazurilor, clare.

4

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual (de ex.:
PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul răspunde la unele întrebări ale publicului dar
răspunsurile sale sunt mai degrabă neclare.

3

Elevul își prezintă oral munca de cercetare, utilizând suport vizual (de ex.: PPT). Cu toate
acestea, suportul vizual are prea mult text și/ sau efecte vizuale care produc confuzie. Elevul,
câteodată, citește textul de pe diapozitiv și se abține să răspundă la întrebările adresate de
public.

2

Elevul realizează o prezentare orală simplistă a muncii sale de cercetare, fără a citi întreg
conținutul prezentării, utilizând un suport vizual (de ex. : PPT) care, dacă ar fi îmbunătățit, ar
putea facilita înțelegerea prezentării. Elevul se abține să răspundă la întrebările publicului.

1

Elevul prezintă oral, citind de pe foi, informații despre cercetarea realizată – fără a utiliza suport
vizual. Se abține să răspundă la întrebările publicului.
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3.2.6.2. Fișa de autoevaluare – comunicare științifică orală a rezultatelor cercetării

Completează fișa de autoevaluare imediat după ce ai terminat expunerea din cadrul congresului/ sesiunii
de comunicări științifice etc. Marchează cu o culoare tipurile de activități și comportamente pe care
consideri că le-ai demonstrat în pregătirea și susținerea prezentării științifice și completează coloana a
doua a tabelului..
Denumirea temei de cercetare ………………………………………………………
Evenimentul: ….............................
Comunicare orală științifică (la conferințe/ congrese/ sesiuni de comunicări științifice)
Numele și prenumele elevului:
Motivează-ți afirmațiile. Explică ceea ce ai
………………………………………………
făcut în mod concret pentru a-ți susține
alegerea.
Data autoevaluării: ….............................
Am realizat o prezentare orală a muncii de cercetare,
utilizând un suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect, clar și
foarte bine structurat. Am răspuns la întrebările publicului
și răspunsurile mele au fost clare și relevante la toate
întrebările adresate de public.
Am realizat o prezentare orală a muncii de cercetare,
utilizând un suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect și
bine structurat. Am răspuns la întrebările publicului și
răspunsurile mele au fost, în majoritatea cazurilor, clare.
Am realizat o prezentare orală a muncii de cercetare,
utilizând un suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect și
bine structurat. Am răspuns la unele întrebări ale publicului
dar răspunsurile mele au fost mai degrabă neclare.
Am prezentat oral munca de cercetare utilizând suport
vizual (de ex.: PPT). Cu toate acestea, suportul vizual pe
care l-am pregătit are prea mult text și/ sau efecte vizuale
care produc confuzie. Câteodată, am citit textul de pe
diapozitiv și nu am răspuns la întrebările adresate de
public.
Am realizat o prezentare orală simplistă a activității de
cercetare. Am citit unele informații de pe foi/ din caiet și
am utilizat un suport vizual (de ex.: PPT) care, dacă ar fi
îmbunătățit, ar putea facilita înțelegerea prezentării. Nu am
răspuns la întrebările publicului.
Am prezentat oral, citind de pe foi/ din caiet, informații
despre cercetarea realizată – fără să utilizez suport vizual.
Nu am răspuns la întrebările publicului.
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3.2.6.3. Chestionar de evaluare a prezentării științifice orale a rezultatelor cercetării
Pentru persoane din public
Numele elevului_________________
Tema de cercetare _______________________

Data________________

Marcați răspunsul potrivit pentru fiecare item (un singur răspuns/ item).
1. Elevul prezintă rezultatele cercetării citind de pe foi/ din caiet.
Da

Nu

2. În realizarea prezentării, elevul utilizează suport vizual (PPT, Prezi etc.).
Da

Nu

3. Prezentarea PPT/ Prezi este clară.
Nu

Puțin

Mult

Foarte mult

Nu e cazul.

4. Prezentarea PPT/ Prezi este structurată.
Nu

Puțin

Mult

Foarte mult

Nu e cazul.

5. Prezentarea PPT/ Prezi este corect realizată (din perspectiva designului, densității cuvintelor,
efectelor vizuale, numărului de slide-uri etc.)
Nu

Puțin

Mult

Foarte mult

Nu e cazul.

6. Elevul răspunde la întrebările publicului.
Da

Nu

7. Răspunsurile la toate întrebările publicului sunt clare.
Nu

Puțin

Mult

Foarte mult

Nu e cazul.

8. Răspunsurile la toate întrebările publicului sunt relevante.
Nu

Puțin

Mult

Foarte mult

Un sfat pentru îmbunătățirea prezentării.

Vă mulțumim!
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Nu e cazul.

Comunicare orală științifică (la conferințe/ congrese/ sesiuni de
comunicări științifice)

Răspunsurile la întrebările din chestionarul de evaluare

Nivel Descrierea nivelului

1

2

3

4

5

6

7

8

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un
suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect, clar și foarte bine structurat. Elevul
oferă răspunsuri clare și relevante la toate întrebările adresate de public.

nu

da

foarte foarte foarte
mult mult mult

da

mult/ foarte
foarte mult
mult

5

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un
suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul răspunde la
întrebările publicului și răspunsurile sale sunt, în majoritatea cazurilor, clare.

nu

da

foarte foarte
mult mult

mult

da

puțin/ puțin/
mult mult

4

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un
suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul răspunde la
unele întrebări ale publicului dar răspunsurile sale sunt mai degrabă neclare.

nu

da

mult

mult

puțin/
mult

da

nu

nu/
puțin

nu

da

puțin

puțin

nu/
puțin

nu

3

Elevul își prezintă oral munca de cercetare, utilizând suport vizual (de ex.: PPT).
Cu toate acestea, suportul vizual are prea mult text și/ sau efecte vizuale care
produc confuzie. Elevul, câteodată, citește textul de pe diapozitiv și se abține
să răspundă la întrebările adresate de public.

Nu e
cazul

Nu e
cazul

nu

da

nu/
puțin

nu

nu

nu

2

Elevul realizează o prezentare orală simplistă a muncii sale de cercetare, fără a
citi întreg conținutul prezentării, utilizând un suport vizual (de ex. : PPT) care,
dacă ar fi îmbunătățit, ar putea facilita înțelegerea prezentării. Elevul se abține
să răspundă la întrebările publicului.

Nu e
cazul

Nu e
cazul

1

Elevul prezintă oral, citind de pe foi, informații despre cercetarea realizată –
fără a utiliza suport vizual. Se abține să răspundă la întrebările publicului.

da

nu

Nu e
cazul

Nu e
cazul

Nu e
cazul

nu

Nu e
cazul

Nu e
cazul

6

Tabelul 20. Corelația dintre nivelurile de dezvoltare a sub-competenței de comunicare științifică orală și răspunsurile dintr-un chestionar de
evaluare a prezentării științifice orale a rezultatelor cercetării (persoană din public)
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3.2.7. Instrumente de evaluare – abilități de comunicare științifică scrisă a rezultatelor
cercetării
3.2.7.1. Fișa de observare – comunicare științifică scrisă
Folosiți fișa de observare imediat după ce grupul de elevi a finalizat elaborarea articolului de cercetare.
Marcați cu o culoare tipurile de activități și comportamente pe care grupul de elevi le-a demonstrat pe
parcursul elaborării articolului; aveți în vedere forma finală ale articolului.
Numele și prenumele elevului ………………………………………………
Denumirea temei de cercetare …………………………………………………….

Data ………………………….

Comunicare științifică scrisă (articol de cercetare)
Nivel Descrierea nivelului

6

Toți membrii grupului de elevi au contribuit la scrierea articolului de cercetare care este bine
structurat, corect formulat și redactat, conține tema cercetării, abordarea și rezultatele
cercetării & demonstrația matematică a rezultatelor.

5

Toți membrii grupului de elevi au contribuit la scrierea articolului de cercetare care este bine
structurat, conține tema cercetării, abordarea și rezultatele cercetării & demonstrația
matematică a rezultatelor, bine redactat – necesită doar mici corecturi (formulări și/ sau
redactare).

4

Câțiva membri ai grupului de elevi au contribuit la realizarea unui articol de cercetare redactat
corect (diferitele tipuri de texte sunt uniformizate, sunt inserate formule matematice etc.),
destul de bine structurat, cu formulări acceptabile, care conține tema cercetării, abordarea și
rezultatele cercetării & demonstrația matematică a rezultatelor.

3

Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a redactat (la calculator) un articol de cercetare
complet dar slab structurat, cu un aspect dezordonat, care nu respectă standardele unui articol
de cercetare științifică.

2

Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a scris (la calculator) un articol incomplet și slab
structurat, care prezintă tema și cercetarea desfășurată, dar nu prezintă rezultate științifice etc.

1

Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a redactat (la calculator) un raport parțial al
muncii de cercetare pe care au desfășurat-o, fără a menționa informații esențiale – de ex.: tema
și/ sau abordarea și/ sau rezultatele etc.

60

3.2.7.2. Fișa de autoevaluare – comunicare științifică scrisă a rezultatelor cercetării

Completați fișa de autoevaluare imediat după ce ați finalizat de scris forma finală a articolului de cercetare.
La completarea fișei trebuie să participe toți elevii din grup. După ce discutați împreună afirmațiile din
tabel, marcați cu o culoare tipurile de activități și comportamente pe care considerați că le-ați demonstrat
în procesul de elaborare a articolului și completați coloana a doua a tabelului.
Numele și prenumele elevilor din grup ………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comunicare scrisă științifică (articol de cercetare)
Denumirea temei de cercetare:
………………………………………………

Motivează-ți afirmațiile. Explică ceea ce ai
făcut în mod concret pentru a-ți susține
alegerea.

Data autoevaluării: ….............................
Cu toții am contribuit la scrierea articolului de cercetare care
este bine structurat, corect formulat și redactat, conține
tema cercetării, abordarea și rezultatele cercetării &
demonstrația matematică a rezultatelor.
Cu toții am contribuit la scrierea articolului de cercetare care
este bine structurat, conține tema cercetării, abordarea și
rezultatele cercetării & demonstrația matematică a
rezultatelor, bine redactat – necesită mici corecturi
(formulări și/ sau redactare text).
Câțiva dintre noi am contribuit la realizarea unui articol de
cercetare redactat corect (am textele scrise de fiecare, am
inserat formule matematice etc.), destul de bine structurat,
cu formulări acceptabile, care conține tema cercetării,
abordarea și rezultatele cercetării & demonstrația
matematică a rezultatelor.
Câțiva (sau unul) dintre noi a scris (la calculator) un articol
de cercetare complet dar slab structurat, cu un aspect
dezordonat, care nu respectă standardele unui articol de
cercetare științifică.
Câțiva (sau unul) dintre noi a scris (la calculator) un articol
incomplet și slab structurat, care prezintă tema și cercetarea
desfășurată, dar nu prezintă rezultate științifice etc.
Câțiva (sau unul) dintre noi a scris (la calculator) un raport
parțial al muncii de cercetare pe care am desfășurat-o, fără
a menționa informații esențiale – de ex.: tema și/ sau
abordarea și/ sau rezultatele etc.
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3.2.8. Instrumente de evaluare – abilități de comunicare sintetică vizuală a rezultatelor
cercetării
3.2.8.1. Fișa de observare – comunicare sintetică vizuală
Folosiți fișa de observare imediat după ce grupul de elevi a finalizat elaborarea posterului. Marcați cu o
culoare tipurile de activități și comportamente pe care grupul de elevi le-a demonstrat pe parcursul
elaborării posterului; aveți în vedere forma finală ale posterului.
Numele și prenumele elevului ………………………………………………
Denumirea temei de cercetare …………………………………………………….

Data ………………………….

Comunicare sintetică vizuală (poster)
Nivel Descrierea nivelului

6

Grupul de elevi a realizat, folosind diferite programe informatice, un poster (disponibil online)
foarte atractiv și clar, care prezintă în mod original tema și cele mai importante rezultate ale
cercetării.

5

Grupul de elevi a realizat, folosind diferite programe informatice, un poster foarte atractiv și
clar, care prezintă tema și cele mai importante rezultate ale cercetării.

4

Grupul de elevi a realizat, folosind instrumente IT, un poster atractiv și clar, care prezintă tema
și majoritatea rezultatelor cercetării.

3

Grupul de elevi a realizat, folosind instrumente IT, un poster atractiv fără a fi suficient de clar,
care prezintă tema și câteva rezultate ale cercetării.

2

Grupul de elevi a realizat, fără a utiliza tehnologia informației, un poster confuz, dezordonat
sau prea încărcat, care prezintă tema și câteva rezultate ale cercetării.

1

Grupul de elevi a realizat, fără a utiliza tehnologia informației, un poster simplist și neatractiv,
care prezintă tema de cercetare.
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3.2.8.2. Fișa de autoevaluare – comunicare sintetică vizuală a rezultatelor cercetării

Completați fișa de autoevaluare imediat după ce ați finalizat forma finală a posterului științific (de
cercetare). La completarea fișei trebuie să participe toți elevii din grup. După ce discutați împreună
afirmațiile din tabel, marcați cu o culoare tipurile de activități și comportamente pe care considerați că leați demonstrat în procesul de elaborare a posterului și completați coloana a doua a tabelului.
Numele și prenumele elevilor din grup ………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comunicare sintetică vizuală (poster)
Denumirea temei de cercetare:
………………………………………………

Motivează-ți afirmațiile. Explică ceea ce ai
făcut în mod concret pentru a-ți susține
alegerea.

Data autoevaluării: ….............................
Am realizat împreună, folosind diferite programe
informatice, un poster (disponibil online) foarte atractiv și
clar, care prezintă în mod original tema și cele mai
importante rezultate ale cercetării.
Am realizat împreună, folosind diferite programe
informatice, un poster foarte atractiv și clar, care prezintă
tema și cele mai importante rezultate ale cercetării.
Am realizat împreună, folosind instrumente IT, un poster
atractiv și clar, care prezintă tema și majoritatea rezultatelor
cercetării.
Am realizat împreună, folosind instrumente IT, un poster
atractiv fără a fi suficient de clar, care prezintă tema și
câteva rezultate ale cercetării.
Am realizat împreună, fără a utiliza tehnologia informației,
un poster confuz, dezordonat sau prea încărcat, care
prezintă tema și câteva rezultate ale cercetării.
Am realizat împreună, fără a utiliza tehnologia informației,
un poster simplist și neatractiv, care prezintă tema de
cercetare.
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3.2.9. Fișe de raportare
Fișa de raportare 3
Numele elevului: ___________________________________ Data: ______________

Comunicare orală interactivă (forum/ festival științe)
Nivel

6

5

4

3

Evaluarea
profesorului

Descrierea nivelului

După ce a sesizat sau a aflat ce anume îi interesează pe vizitatori, elevul le
captează și menține atenția printr-o prezentare a celor mai relevante și
captivante părți ale cercetării, într-un limbaj perfect adaptat auditoriului,
utilizând cele mai potrivite materiale, implicând vizitatorii într-un dialog
fluent.
Elevul sesizează ce îi interesează pe vizitatori și le captează atenția
prezentând câteva aspecte ale cercetării matematice, într-un limbaj adaptat,
utilizând materiale adecvate pe care vizitatorii le folosesc la sugestia
elevului. Elevul adresează întrebări vizitatorilor și răspunde la întrebările
acestora.
Elevul prezintă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a
prezenta anumite aspecte specifice legate de cercetare, invitând vizitatorii
să utilizeze câteva din materialele pregătite și adresând întrebări simple de
tipul: Înțelegeți tema de cercetare? Care sunt ideile Dvs. despre ….? Care ar
fi răspunsul Dvs. la întrebarea …?
Elevul oferă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a
prezenta câteva aspecte specifice legate de cercetare, implicând într-o mică
măsură vizitatorii (nivelul de implicare a publicului este limitat). Elevul
utilizează materiale pregătite înainte de forum.

2

Elevul utilizează câteva materiale (de ex.: hârtie, computer) pentru a ilustra
câteva elemente din prezentare, fără a acorda atenție potențialului interes al
vizitatorilor.

1

Ignorând potențialul interes al vizitatorilor, elevul prezintă tema de
cercetare fără a adapta prezentarea și eventual oferă vizitatorilor o foaie ce
conține prezentarea generală a rezultatelor, nereușind să îi implice activ.
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Evaluarea
elevului

Evaluarea
publicului

Evaluarea
colegilor

Fișa de raportare 4
Numele elevului: ___________________________________ Data: ______________

Comunicare orală științifică (la conferințe/ congrese/ sesiuni de comunicări științifice)
Nivel

6

5

4

3

2

1

Evaluarea
profesorului

Descrierea nivelului

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând
un suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect, clar și foarte bine structurat.
Elevul oferă răspunsuri clare și relevante la toate întrebările adresate de
public.
Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând
un suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul
răspunde la întrebările publicului și răspunsurile sale sunt, în majoritatea
cazurilor, clare.
Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând
un suport vizual (de ex.: PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul
răspunde la unele întrebări ale publicului dar răspunsurile sale sunt mai
degrabă neclare.
Elevul își prezintă oral munca de cercetare, utilizând suport vizual (de ex.:
PPT). Cu toate acestea, suportul vizual are prea mult text și/ sau efecte
vizuale care produc confuzie. Elevul, câteodată, citește textul de pe
diapozitiv și se abține să răspundă la întrebările adresate de public.
Elevul realizează o prezentare orală simplistă a muncii sale de cercetare,
fără a citi întreg conținutul prezentării, utilizând un suport vizual (de ex. :
PPT) care, dacă ar fi îmbunătățit, ar putea facilita înțelegerea prezentării.
Elevul se abține să răspundă la întrebările publicului.
Elevul prezintă oral, citind de pe foi, informații despre cercetarea
realizată – fără a utiliza suport vizual. Se abține să răspundă la întrebările
publicului.
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Evaluarea
elevului

Evaluarea
publicului

Evaluarea
colegilor

Fișa de raportare 5
Numele elevului: ___________________________________ Data: ______________

Comunicare științifică scrisă (articol de cercetare)
Nivel

6

5

4

3

2

1

Evaluarea
profesorului

Descrierea nivelului

Toți membrii grupului de elevi au contribuit la scrierea articolului de cercetare
care este bine structurat, corect formulat și redactat, conține tema cercetării,
abordarea și rezultatele cercetării & demonstrația matematică a rezultatelor.
Toți membrii grupului de elevi au contribuit la scrierea articolului de cercetare
care este bine structurat, conține tema cercetării, abordarea și rezultatele
cercetării & demonstrația matematică a rezultatelor, bine redactat – necesită
doar mici corecturi (formulări și/ sau redactare).
Câțiva membri ai grupului de elevi au contribuit la realizarea unui articol de
cercetare redactat corect (diferitele tipuri de texte sunt uniformizate, sunt
inserate formule matematice etc.), destul de bine structurat, cu formulări
acceptabile, care conține tema cercetării, abordarea și rezultatele cercetării &
demonstrația matematică a rezultatelor.
Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a redactat (la calculator) un
articol de cercetare complet dar slab structurat, cu un aspect dezordonat, care
nu respectă standardele unui articol de cercetare științifică.
Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a scris (la calculator) un articol
incomplet și slab structurat, care prezintă tema și cercetarea desfășurată, dar
nu prezintă rezultate științifice etc.
Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a redactat (la calculator) un
raport parțial al muncii de cercetare pe care au desfășurat-o, fără a menționa
informații esențiale – de ex.: tema și/ sau abordarea și/ sau rezultatele etc.
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Evaluarea
elevului

Fișa de raportare 6
Numele elevului: ___________________________________ Data: ______________

Comunicare sintetică vizuală (poster)
Nivel

6

5

4
3

2

1

Evaluarea
profesorului

Descrierea nivelului

Grupul de elevi a realizat, folosind diferite programe informatice, un poster
(disponibil online) foarte atractiv și clar, care prezintă în mod original tema și cele
mai importante rezultate ale cercetării.
Grupul de elevi a realizat, folosind diferite programe informatice, un poster
foarte atractiv și clar, care prezintă tema și cele mai importante rezultate ale
cercetării.
Grupul de elevi a realizat, folosind instrumente IT, un poster atractiv și clar, care
prezintă tema și majoritatea rezultatelor cercetării.
Grupul de elevi a realizat, folosind instrumente IT, un poster atractiv fără a fi
suficient de clar, care prezintă tema și câteva rezultate ale cercetării.
Grupul de elevi a realizat, fără a utiliza tehnologia informației, un poster confuz,
dezordonat sau prea încărcat, care prezintă tema și câteva rezultate ale
cercetării.
Grupul de elevi a realizat, fără a utiliza tehnologia informației, un poster simplist
și neatractiv, care prezintă tema de cercetare.
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Evaluarea
elevului

3.3. Metode și instrumente de evaluare a competenței utilizarea mijloacelor auxiliare
și a instrumentelor (inclusiv IT)
Pentru evaluarea competenței de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor (UMAI), dezvoltată
în cadrul atelierelor de cercetare, sugerăm următoarele metode și instrumente:
Metode
Observare

Instrumente
Fișa de observare UMAI

Analiza informațiilor și reflecțiilor din jurnalul de
cercetare al elevului (de două ori într-un an
școlar)
Analiza articolului de cercetare și a prezentării
orale realizate de elev(i) (o singură dată într-un
an școlar)
Analiza fișei de raportare a elevului UMAI (de
două ori într-un an școlar)
Tabelul 21. Metode și instrumente pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenței de utilizare a
mijloacelor auxiliare și a instrumentelor
Jurnalul de cercetare, articolul de cercetare, prezentarea orală a rezultatelor cercetării și fișa de raportare
UMAI sunt utile pentru completarea informațiilor colectate de profesor pe parcursul observării activității
elevului. Este foarte posibil ca fișa de observare să conțină acțiuni/ comportamente pe care profesorul
nu le-a putut observa în timpul atelierelor de cercetare. În cazul în care nu există concordanță între ceea
ce a observat profesorului și jurnalul/ articolul/ prezentarea orală/ fișa de raportare a elevului, profesorul
poate decide să analizeze mai îndeaproape chestiunile discordante și să aibă o scurtă întrevedere cu
elevul.

3.3.1 Cum se folosește fișa de observare?
Completarea fișei de observare
Pentru a completa fișa de observare, profesorul observă continuu/ periodic activitatea elevului și reține
acțiunile/ comportamentele observate, analizează documentele și produsele menționate anterior.
Fișa de raportare UMAI, completată de elev, furnizează informații importante pentru completarea fișei de
observare – în special, informații referitoare la capacitatea elevului de a utiliza în mod reflexiv mijloace
auxiliare și instrumente. Elevul completează fișa pe tot parcursul anului. Asta nu înseamnă nicidecum că
elevul trebuie să completeze fișa la fiecare activitate din cadrul atelierului de cercetare; cum utilizarea de
mijloace auxiliare și instrumente poate presupune chiar realizarea unui program informatic, este prea
puțin probabil ca elevul să realizeze un astfel de program în timpul unei activități săptămânale (de o oră).
Sugerăm ca elevii să noteze în jurnalul de cercetare informații de bază referitoare la utilizarea mijloacelor
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auxiliare și instrumentelor (pentru a nu uita aspecte importante) și, o dată la trei luni, de exemplu, să
completeze fișa de raportare UMAI. Prezentăm mai jos fișa de raportare a elevului (UMAI).
Fișa de raportare a elevului (UMAI)
Nume elev: …………………………………

Data: ……………..

Te rugăm să completezi această fișă pentru fiecare instrument sau mijloc auxiliar pe care îl utilizezi pentru
a lucra la tema de cercetare din cadrul atelierului MeJ. Te rugăm să dai detalii.
Denumirea instrumentului/ auxiliarului
Știu de acest instrument din/ de la …
Posibilele utilizări ale acestui instrument/ auxiliar
sunt …
Limitele acestui instrument/ auxiliar sunt …
Am utilizat acest instrument deoarece …
Am utilizat acest instrument pentru a …
Utilizând acest instrument, am reușit să …
Utilizând acest instrument, am învățat …

Adăugă orice comentariu şi/sau fotografie care are legătură cu utilizarea instrumentului/auxiliarului.
După completare, te rugăm să trimiți această fișă profesorului (prin email).

Profesorul completează fișa de observare UMAI de două ori, în cursul anului școlar. Recomandăm ca
perioadele de completare a fișei de observare să fie în lunile ianuarie și mai. Înainte de a completa fișa de
observare, profesorul solicită elevilor să îi dea o copie a fișei de raportare UMAI (completată).
De reținut!
Fișa de observare UMAI și fișa de raportare a elevului trebuie discutate cu elevii la
începutul anului școlar. Aceștia trebuie să înțeleagă ce așteptăm de la ei, motiv pentru
care sunt absolut necesare prezentarea acțiunilor și a comportamentelor din fișa de
observare și furnizarea de exemple. De asemenea, ar fi de dorit ca profesorul să ghideze
elevii în legătură cu completarea fișei de raportare.
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Pentru completarea fișei de observare, profesorul procedează în același mod ca în cazul completării fișei
de observare RPC (a se vedea 3.1.1.), adică marchează cu o culoare activitățile și comportamentele
observate la elev.
Interpretarea informațiilor din fișa de observare (completată)
Cel mai înalt nivel, unde sunt marcate toate (sau aproape toate) activitățile și comportamentele, va fi
considerat nivelul de dezvoltare a competenței utilizarea mijloacelor auxiliare și instrumentelor, iar nivelul
unde sunt marcate aproximativ jumătate din activități și comportamente este zona proximei dezvoltări a
elevului.

3.3.2. Rezultatul evaluării
Pentru înregistrarea rezultatului evaluării competenței utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor
se folosește fișa de raportare 7. Modul de lucru este similar cu cel prezentat la 3.1.3, diferența constând
în faptul că în cazul acestei competențe vom avea doar rezultatul evaluării profesorului.
Comparația între rezultatele celor două momente ale evaluării (lunile ianuarie și mai) oferă informații cu
privire la dezvoltarea competenței fiecărui elev de a utiliza mijloace auxiliare și instrumente în cadrul
atelierului de cercetare. Este foarte posibil ca, în cazul unor elevi, între rezultatele celor două evaluări să
nu existe diferențe datorită faptului că în a doua jumătate a anului școlar unii elevi au găsit soluțiile la
problemele de cercetare și activitatea lor se centrează pe comunicarea rezultatelor cercetării spre
exterior.
În cazul în care elevul participă la atelierul de cercetare timp de doi (sau mai mulți) ani consecutivi, este
necesară compararea rezultatelor acestei evaluări pe parcursul unei perioade de doi (sau mai mulți) ani.
Presupunem că atât timp cât elevul desfășoară activitatea de cercetare matematică, pot exista doar
stagnări sau creșteri ale nivelului competenței.
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3.3.3. Fișa de observare UMAI
Completați fișa de observare în lunile ianuarie și mai ale fiecărui an școlar. Utilizați markerul (culori diferite pentru cele două date) pentru a
evidenția tipurile de activități și comportamente pe care le demonstrează elevul.
Nivel Nume elev:
6

5

4

3

2

1

Data 1:
Data 2:

Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente complexe (cu multiple funcționalități) familiare sau nefamiliare, care pot ajuta la implementarea
proceselor și procedurilor pentru găsirea soluțiilor matematice. Construiește noi instrumente/ mijloace auxiliare necesare pentru înțelegerea și rezolvarea
temei de cercetare. Interpretează constatările rezultate din utilizarea instrumentelor și a mijloacelor auxiliare. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor
și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare, după ce a înțeles și evaluat meritele și limitele acestora.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.
Reflectează asupra posibilității utilizării altor mijloace auxiliare și explică de ce nu a utilizat acele mijloace auxiliare și instrumente.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente complexe (cu multiple funcționalități) familiare sau nefamiliare, care pot ajuta la implementarea
proceselor și procedurilor pentru găsirea soluțiilor matematice. Inițiază crearea unui nou instrument sau mijloc auxiliar necesar pentru înțelegerea și
rezolvarea temei de cercetare (de ex.: aplicație informatică).
Interpretează constatările rezultate din utilizarea instrumentelor și a mijloacelor auxiliare.
Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare, după ce a înțeles și evaluat meritele și limitele fiecărui
instrument/ mijloc auxiliar.Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență. Reflectează (în scris/
oral) asupra posibilității utilizării altor mijloace auxiliare/ instrumente.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente familiare sau nefamiliare pentru implementarea proceselor și procedurilor în vederea stabilirii
soluțiilor matematice. Acesta învață cum să utilizeze instrumentele/ mijloacele auxiliare nefamiliare. Utilizează instrumente/ mijloace auxiliare care implică o
succesiune de procese sau conexiunea între diferite informații. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin
exemplificare.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare și instrumente familiare; mijloacele auxiliare și instrumentele utilizate pot ajuta la implementarea de procese
și proceduri în vederea găsirii soluțiilor matematice. Utilizează instrumente/ mijloace auxiliare care implică o succesiune de procese sau conexiunea între
diferite informații. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor, fără a comunica ce a învățat din această experiență.
Elevul identifică și utilizează instrumente/ mijloace auxiliare pe care le-a utilizat deja în timpul orelor de matematică. Elevul utilizează instrumente / mijloace
auxiliare pentru a formula în limbaj matematic textul temei de cercetare. Descrie, în termeni generali, posibilitățile și limitele instrumentelor și a mijloacelor
auxiliare utilizate.
Analizează utilizarea mijloacelor auxiliare/ instrumentelor (ce mijloace auxiliare și instrumente a utilizat, de ce a utilizat aceste mijloace auxiliare și
instrumente).
Elevul identifică și utilizează instrumente/ mijloace auxiliare familiare (ex. instrumente de măsurare, obiecte care sunt menționate în textul temei de
cercetare). Elevul se folosește de instrumente / mijloace auxiliare pentru a recunoaște structurile matematice în textul temei de cercetare. Acesta descrie, în
termeni generali, posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate.
Denumește instrumentele utilizate și formulează un motiv pentru utilizarea instrumentelor identificate.
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3.3.4. Fișa de raportare
Fișa de raportare 7
Numele elevului: ___________________________________ Data: ______________
Nivel Descriere nivel
6

5

4

3

2

1

Evaluare
profesor

Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente complexe (cu multiple funcționalități) familiare sau nefamiliare, care pot ajuta la
implementarea proceselor și procedurilor pentru găsirea soluțiilor matematice. Construiește noi instrumente/ mijloace auxiliare necesare pentru
înțelegerea și rezolvarea temei de cercetare. Interpretează constatările rezultate din utilizarea instrumentelor și a mijloacelor auxiliare. Descrie
posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare, după ce a înțeles și evaluat meritele și limitele acestora.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.
Reflectează asupra posibilității utilizării altor mijloace auxiliare și explică de ce nu a utilizat acele mijloace auxiliare și instrumente.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente complexe (cu multiple funcționalități) familiare sau nefamiliare, care pot ajuta la
implementarea proceselor și procedurilor pentru găsirea soluțiilor matematice. Inițiază crearea unui nou instrument sau mijloc auxiliar necesar pentru
înțelegerea și rezolvarea temei de cercetare (de ex.: aplicație informatică).
Interpretează constatările rezultate din utilizarea instrumentelor și a mijloacelor auxiliare.
Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare, după ce a înțeles și evaluat meritele și limitele fiecărui
instrument/ mijloc auxiliar.Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență. Reflectează (în
scris/ oral) asupra posibilității utilizării altor mijloace auxiliare/ instrumente.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente familiare sau nefamiliare pentru implementarea proceselor și procedurilor în vederea
stabilirii soluțiilor matematice. Acesta învață cum să utilizeze instrumentele/ mijloacele auxiliare nefamiliare. Utilizează instrumente/ mijloace auxiliare
care implică o succesiune de procese sau conexiunea între diferite informații. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare
utilizate, prin exemplificare.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.
Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare și instrumente familiare; mijloacele auxiliare și instrumentele utilizate pot ajuta la implementarea de
procese și proceduri în vederea găsirii soluțiilor matematice. Utilizează instrumente/ mijloace auxiliare care implică o succesiune de procese sau
conexiunea între diferite informații. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare.
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor, fără a comunica ce a învățat din această experiență.
Elevul identifică și utilizează instrumente/ mijloace auxiliare pe care le-a utilizat deja în timpul orelor de matematică. Elevul utilizează instrumente /
mijloace auxiliare pentru a formula în limbaj matematic textul temei de cercetare. Descrie, în termeni generali, posibilitățile și limitele instrumentelor și
a mijloacelor auxiliare utilizate. Analizează utilizarea mijloacelor auxiliare/ instrumentelor (ce mijloace auxiliare și instrumente a utilizat, de ce a utilizat
aceste mijloace auxiliare și instrumente).
Elevul identifică și utilizează instrumente/ mijloace auxiliare familiare (ex. instrumente de măsurare, obiecte care sunt menționate în textul temei de
cercetare). Elevul se folosește de instrumente / mijloace auxiliare pentru a recunoaște structurile matematice în textul temei de cercetare. Acesta descrie,
în termeni generali, posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate.
Denumește instrumentele utilizate și formulează un motiv pentru utilizarea instrumentelor identificate.
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4. Concluzii
Metodologiile de evaluare a celor trei competențe au fost testate pe durata anului școlar 2015 – 2016, în
cadrul atelierelor de cercetare matematică, de către 3 profesori de matematică și 51 elevi de liceu de la
Lycée d'Altitude de Briançon (Franța) și 4 profesori de matematică și 39 elevi de liceu de la Colegiul
Național Emil Racoviță Cluj-Napoca (România).
Pentru a documenta testarea celor trei metodologii de evaluare, fiecare profesor a notat în propriul Jurnal
de bord aspecte legate de utilizarea metodelor și instrumentelor de evaluare, reflecții asupra utilității,
complexității și relevanței acestora, propuneri de îmbunătățiri ale instrumentelor de evaluare și de
realizare a evaluării. Analiza celor 7 jurnale de bord ale profesorilor a condus la revizuirea metodologiilor
de evaluare; în capitolul 3 al acestui ghid este prezentată varianta revizuită a celor trei metodologii de
evaluare.

Imaginea 9. Analiza testării metodologiilor de evaluare a competențelor
Prezentăm mai jos câteva aspecte pe care le-am reținut din analiza testării metodologiilor de evaluare.
A meritat efortul!




cei 7 profesori consideră că instrumentele de evaluare sunt foarte utile și relevante;
5 din cei 7 profesori consideră că instrumentele de evaluare sunt ușor de utilizat;
explicarea și utilizarea fișelor de autoevaluare de către elevi a contribuit la o mai bună înțelegere
a activităților incluse în atelierul de cercetare (mai ales pentru elevii care nu au mai participat la
atelierul de cercetare);
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utilizarea metodologiilor de evaluare ne-au permis documentarea progresului elevilor în
dezvoltarea celor 3 competențe; „mi-a fost răsplătit efortul când am comparat fișele de raportare
din decembrie și mai și am văzut progresul elevilor”; de fapt, deși am pornit cu ideea că evaluarea
competențelor are doar scop formativ, am constatat că ea avut și scopuri sumative, prin
raportarea rezultatelor la finalul anului școlar.

Experiența contează!




cei 2 profesori care nu au avut experiență prealabilă în utilizarea de fișe de observare (și nici în
realizarea unei evaluări formative) au considerat că utilizarea instrumentelor de evaluare este
dificilă – „a fost dificilă utilizarea instrumentelor de evaluare pentru că nu am mai utilizat fișe de
observare și nu sunt familiarizată cu acest tip de evaluare”;
„dificultățile pe care le-am întâmpinat se datorează faptului că elevii nu sunt obișnuiți cu
autoevaluarea și cu evaluarea competențelor”.

Nimic nu e perfect!


„multe fișe de completat și mult timp alocat completării fișelor”.

Să ținem minte pentru anul viitor!











„Fișele de autoevaluare și fișa de raportare ar trebui incluse în Jurnalul de cercetare al fiecărui
elev; elevul trebuie să le aibă atât în format electronic cât și pe suport de hârtie.”
„Fișele de autoevaluare ar trebui expuse în sala în care se desfășoară atelierul de cercetare. Este
util să avem și noi, și elevii tot timpul în față progresiile dezvoltării competențelor.”
„Profesorul trebuie să noteze ceea ce observă în timpul activităților atelierului de cercetare (un
cuvânt-cheie și numele elevului) – altfel, e dificil să-ți amintești după 2-3 luni ce a făcut sau ce
comportament a avut fiecare elev. Eu, începând cu ianuarie, mi-am notat foarte pe scurt, la finalul
fiecărei activități, într-un carnețel ceea ce am observat – m-a ajutat mult.”
„Am demarat discuțiile referitoare la conținutul instrumentelor de evaluare printr-o activitate pe
grupe. În fiecare grup am inclus 1-2 elevi care au participat și anul trecut la atelierele de cercetare;
aceștia s-au implicat activ în discuții, au dat numeroase exemple. După discuțiile pe grupe am
organizat o discuție cu toți elevii, în care ne-am concentrat doar pe neclaritățile fiecărui grup și
am verificat, aleatoriu, înțelegerea unor comportamente care apar în descrierea fișei. Acest mod
de organizare a discuțiilor referitoare la conținutul instrumentelor de evaluare a fost eficient.”
Într-un an școlar este suficient să evaluăm dezvoltarea a 1 – 2 sub-competențe ale abilităților de
comunicare scrisă și orală.
„Am discutat cu elevii fișa de autoevaluare a sub-competenței comunicare orală interactivă cu
două săptămâni înainte de Forumul proiectelor de cercetare, în timpul activității de pregătire a
prezentării. Elevii au considerat fișa de autoevaluare ca pe un îndrumar de realizare a prezentării.
Și la anul voi proceda la fel!”
„Unii elevi au completat câte o fișă de raportare UMAI pentru fiecare instrument/ mijloc auxiliar,
alții au avut o singură fișă pe care au tot revizuit-o. Putem să lăsăm elevii să lucreze cum se simt
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mai bine – nu are nicio importanță câte fișe de raportare completează, e important să reflecteze
asupra utilizării instrumentelor/ mijloacelor auxiliare.”
Cu cât procesul de evaluare este mai bine organizat și pregătit, cu atât timpul alocat evaluării este
mai scurt.

Proiectul MatLan ne-a oferit ocazia să inițiem evaluarea competențelor formate/ dezvoltate la elevi în
cadrul atelierelor de cercetare matematică. Colaborarea între profesorii de matematică din cele două școli
precum și sprijinul primit de la experții Asociației MATh.en.JEANS, Asociației ANIMATH, Asociației Lectura
și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România au fost esențiale. A fost un demers ambițios, întrun context în care specialiștii din educație caută soluții pentru punerea în practică a evaluării
competențelor cheie în țările Uniunii Europene. Unul dintre mesajele transmise de rețeaua KeyCoNet
arată că este nevoie ca politicienii și practicienii să acorde atenție evaluării competențelor cheie și că, în
acest sens, trebuie făcute eforturi pentru pilotarea și evaluarea diferitelor metode de evaluare (Grayson,
2014).
Metodologiile de evaluare a celor trei competențe pot fi cu siguranță îmbunătățite. Mai mult, ar trebui
elaborate metodologii de evaluare și pentru celelalte competențe care sunt dezvoltate elevilor în cadrul
atelierului de cercetare (a se vedea Figura 2.) Abordarea noastră în elaborarea metodologiilor de evaluare
(a se vedea subcapitolul 1.3. O abordare pentru dezvoltarea unei metodologii de evaluare) poate fi
utilizată pentru elaborarea de metodologii de evaluare pentru celelalte competențe dezvoltate în cadrul
atelierului de cercetare și - de ce nu - pentru elaborarea de instrumente de evaluare a competențelor
formate la elevi în cadrul oricărei discipline școlare.
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Acest ghid se adresează profesorilor, în general, inclusiv de alte discipline decât
matematica, precum și didacticienilor interesați de elaborarea de instrumente pentru
evaluarea de competențe. Suntem convinși că procesul de elaborare a metodologiei, a
instrumentelor de evaluare a competențelor descris în cadrul acestui ghid poate fi de
interes pentru specialiști preocupați de evaluarea competențelor.
Ghidul este structurat pe patru capitole. Primul capitol prezintă aspecte legate de evaluarea
în cadrul atelierelor de cercetare matematică – ce știm despre cum se face evaluarea în
cadrul atelierelor de cercetare, de ce ne-am propus să evaluăm competențele dezvoltate de
elevi în cadrul atelierelor de cercetare și câteva aspecte pe care trebuie să le avem în vedere
pentru a realiza evaluarea competențelor. În al doilea capitol este prezentată diagrama
competențelor formate/ dezvoltate de elevi în cadrul atelierelor de cercetare și sunt
operaționalizate definițiile a trei dintre aceste competențe vizate în cadrul atelierelor de
cercetare matematică: competența de rezolvare de probleme în colaborare, competența de
utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și abilitățile de comunicare scrisă și orală
a rezultatelor cercetării. Capitolul al treilea conține metodologia evaluării competențelor
menționate mai sus, metodologie testată pe parcursul unui an școlar și apoi revizuită.
Ultimul capitol conține câteva concluzii la care am ajuns pe parcursul testării metodelor și
instrumentelor de evaluare, precum și câteva de idei de continuare a demersului nostru.
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