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UTILIZAREA NIVELURILOR DATE DE REZULTATELE
ÎNVĂŢĂRII ÎN EVALUARE. APLICAŢII ÎN EDUCAŢIA
RELIGIOASĂ
Dr. Emil Lazăr*
Rezumat
Din perspectiva valorilor, educaţia implică două laturi complementare, una
antropologică şi cealaltă acţională. Atitudinile şi valorile religioase aparţin
domeniului afectiv. Acestea sunt unităţi decompozabile, greu de evaluat.
Matricea cu nivelurile date de rezultatele învăţării este o propunere pentru o
posibilă grilă de evaluare apreciativ-calitativă pozitivă propusă spre utilizare în
educaţia religioasă. Fiecare dintre niveluri este definit printr-un set de descriptori
care indică rezultate ale învăţării relevante pentru competenţele
corespunzătoare nivelului respectiv.
Cuvinte-cheie: evaluare, educaţie religioasă, rezultatele învăţării, niveluri de
apreciere, matrice.
Résumé
L’éducation comprend deux parties complémentaires, l’une anthropologique
et autre expressive (manifeste). Les attitudes et les valeurs religieuses sont
font partie du domaine affectif. Le table avec les niveaux données des résultats
d’apprentissage est une proposition pour une possible grille d’évaluation
appréciatif-qualitative positive (pour montrer ce qu’il faut corrigé) dans
l’éducation religieuse. Chaque niveau est défini d’un ensemble de descripteurs
quels indiquent les résultats d’apprentissage relève pour les compétences
aproprié du niveau respectif.
Les mots-clé: évaluation, éducation religieuse, résultats d’apprentissage,
niveaux d’appréciation, table des niveaux.
Educaţia religioasă în relaţie cu potenţialităţile ereditare şi cu
influenţele mediului
Din perspectiva idealului asumat, educaţia urmăreşte formarea unei
„personalităţi integral-vocaţionale şi creatoare, capabilă să exercite şi să iniţieze
roluri sociale în concordanţă cu propriile aspiraţii” (Nicola, 1996, p. 17),
implicând două laturi complementare, una antropologică şi cealaltă acţională
(mafinestă).
* Lector univ., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul Comunicare,
Jurnalism şi Ştiinţe ale Educaţiei, lazaremile@gmail.com
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Prima se referă la desăvârşirea personalităţii, la dezvoltarea acesteia prin
asimilarea valorilor culturale fundamentale şi stimularea pe această bază a
calităţilor general-umane (competenţe, aptitudini, atitudini, interese, motivaţii
etc). Este latura care facilitează conturarea individualităţii umane şi contribuie
la accentuarea „personalizării” sale. Din această perspectivă, evaluarea
urmăreşte transformarea, creşterea. Cealaltă latură urmăreşte implicarea în
mod creator şi cu un randament sporit (autonomie şi responsabilitate,
interacţiune socială, dezvoltare personală şi profesională). În această privinţă
evaluarea asigură certificarea, confirmarea, atingerea standardelor. Dacă
referenţialul este dat de obiectivarea orientărilor valorice ale educaţiei (finalităţile
educaţiei), evaluarea capătă valenţele necesare finalităţilor de tip proiect
(scopurile pedagogice, obiectivele generale ale sistemului de învăţământ) sau
ale finalităţilor de tip produs (obiectivele specifice procesului de învăţământ,
obiectivele operaţionale).
Procesul de dezvoltare umană, în general, este un proces complex, de trecere
de la inferior la superior, de la simplu la complex, de la vechi la nou, printr-o
succesiune de etape, de stadii, fiecare etapă având, dincolo de acumulări
cantitative, un specific calitativ propriu. Pe cale genetică este transmis un
complex de predispoziţii sau potenţialităţi. Din această perspectivă, educaţia
religioasă este constituită din transferuri şi însuşiri ale valorilor şi atitudinilor
părinţilor, familiei, acestea exprimându-se în diferite momente ale vieţii sau
rămânând în stare latentă, în absenţa unor factori activizatori. Unele aspecte
ale vieţii psihice sunt puternic determinate ereditar (temperament, aptitudini,
emotivitate), iar altele mai puţin (caracter, voinţă, atitudini).
Mediul, ca factor al dezvoltării psihice, este şi mai profund implicat în devenirea
psihică umană, oferind materialul de construcţie. În sens larg, mediul cuprinde
ansamblul elementelor naturale, sociale, culturale ce ne înconjoară şi cu
care omul este în interacţiune permanentă, pe tot parcursul vieţii sale. Factorii
de mediu acţionează în anumite contexte sau cadre sociale – grupurile
familiale, de joc, de învăţare – care constituie şi ele tot atâtea medii cu
caracteristici proprii. Dintre aceştia, planul factorilor de ordin social (proximal
sau distal) este, alături de educaţie, foarte important în dezvotarea psihică a
omului (familia, grupul de prieteni, contextul cultural al existenţei persoanei şi
sistemul relaţiilor sociale în general). În ceea ce priveşte educaţia religioasă,
accentul se pune nu pe simpla prezenţă sau absenţă a factorilor de mediu, ci
pe măsura şi modul de interacţiune al elevului cu aceştia.
Din perspectiva contextului cultural şi social în care trăieşte persoana,
devenirea umană este privită din două direcţii: una aparţine behaviorismului,
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care susţine ideea că dezvoltarea omului este în cea mai mare măsură un
rezultat al influenţei mediului, iar cea de-a doua este nativismul, ai cărei
susţinători considerau că dezvoltarea urmează, în principal, acţiunii genelor
şi cromozomilor.
Într-o interacţiune şi unitate corelată, ereditatea şi mediul promovează
dezvoltarea omului, realizată, nu la modul spontan, ci într-o structură cu funcţie
conştientă, un factor determinant în formarea omului: educaţia. În cadrul
acesteia, educaţia religioasă abordează integrativ multe dintre potenţialităţile
şi dispoziţiile persoanei umane.
Educaţia religioasă din perspectiva taxonomică a domeniului afectiv
Aspecte specifice
Latura acţională, manifestă, a educaţiei conduce spre o evaluare dată de
finalitatea de tip produs (obiectivare, operaţionalizare, atomizare). Vorbind
despre taxonomii/taxologii, sunt remarcabile „încercările de integrare a
diferitelor taxonomii, mai întâi înăuntrul fiecărui domeniu, iar apoi în ansamblu”
(De Landsheere, 1979, p. 198) şi este de dorit realizarea idealului de „taxonomie
unică, polivalentă” (Stanciu, 2003).
Pe lângă interesul major alocat dezvoltării cognitive, este de comun acceptat
că există o învăţare de tip afectiv, care constă în dezvoltarea caracterului şi a
conştiinţei. Dificultatea abordării domeniului vine din faptul că aceste achiziţii
„nu permit detalieri în unităţi decompozabile, observabile direct şi exprimabile,
(...) neputând fi surprinse uşor dinamica şi fenomenologia formării credinţei
religioase la o persoană” (Cucoş, 2009, p. 233), ştiut fiind faptul că obiectivele
comportamentale constituie adevărate simboluri care ar trebui să pună în
evidenţă anumite capacităţi dinamice (manifestate).
Taxonomia lui D. R. Krathwohl pentru domeniul afectiv adoptă drept criteriu
de clasificare interiorizarea. Dificultăţile de elaborare a taxonomiilor acestui
domeniu sunt legate de imprecizii conceptuale (caracterul său abstract,
general), de distincţiile dintre domeniile cognitiv şi afectiv, de anumite obstacole
de ordin cultural (zona sentimentelor este considerată drept cea mai tainică a
personalităţii), de ignorarea achiziţiilor în domeniul procesului de învăţare
afectivă, de insuficienţa instrumentelor de măsură (conceptul de interiorizare
nu este deloc operaţionalizat, se recurge, de obicei, la probe indirecte).
Aprecierile pot fi făcute din perspectiva criteriului/ principiului de clasificare:
principiul interiorizării este folosit pentru a explica clasificarea legată de acest
domeniu; s-a propus un paralelism între domeniile cognitiv şi afectiv; se cunosc
şi încercări de operaţionalizare (Metfessel et al., în Kibler, 1970). Atitudinile şi
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valorile religioase sunt cuprinse în domeniul afectiv, acela al „obiectivelor care
pun în relief un sentiment, o emoţie, o idee de acceptare sau refuz. Obiectivele
afective variază de la simpla luare în consideraţie a fenomenelor de alegere,
până la calităţile complexe, dar coerente, ale caracterului sau conştiinţei.
Trecerea în revistă a intereselor, a atitudinilor, a aprecierilor, a valorilor, a
emoţiilor şi a prejudecăţilor ne furnizează numeroase obiective de acest ordin”
(Bloom şi Kratwohl, 1970, p. 7).
Aceasta nu înseamnă că asistăm la o separare artificială a obiectivelor cognitive
de cele afectiv-emoţionale ale învăţării, ele împletindu-se mereu unele cu altele
(Gingras, 1975). În opinia lui J.-M. Gingras, fiecare dintre cele cinci niveluri
ale taxonomiei obiectivelor pedagogice din domeniul afectiv-emoţional
identificate de B. Bloom şi colaboratorii săi comportă nuanţe.
În acelaşi sens, despre schema lui Bloom, C. Cucoş face menţiunea că
fiecare etapă presupune subcategorii (Cucoş, 2009). Primul nivel presupune
receptarea sau concentarea asupra valorii oferită de diverse fenomene sau
stimuli (de exemplu, conştiinţa experienţei poetice sau a substratului religios
dintr-o icoană, fragment muzical ori alt stimul religios). Al doilea nivel este cel
al răspunsului afectiv conştient, activ şi deliberat la un fenomen (asentimentul);
în acest stadiu, elevul depăşeşte simpla percepţie şi se angajează în activitatea
propusă şi simte treptat satisfacţie în a face (de exemplu, dorinţa de răspuns
şi satisfacţia răspunsului în plan emoţional, vibrarea).
Nivelul al treilea se referă la evaluarea, valorizarea prilejuită de un fenomen
sau comportament. Este momentul în care, interiorizând, elevul dă valoare
personală la ceea ce a primit (acceptă valoarea, se angajează, îşi asumă să
apere şi să promoveze ceea ce devine pentru el o valoare integrată). La al
patrulea nivel este cel al organizării/aranjării valorilor interiorizate; pe măsură
ce, de-a lungul învăţării, valorile sunt acceptate şi asumate, ele contribuie,
prevalând asupra altora, la construirea sistemului de valori personal. La acest
punct de discuţie se remarcă faptul că, pe măsură ce se ajunge la nivelurile
superioare ale taxonomiei obiectivelor pedagogice din domeniul afectiv, elevul
are conştiinţa clară a faptelor şi un sistem de valori coerent, făcându-se din
ce în ce mai mult apel la procese cognitive complexe de analiză, sinteză şi
evaluare. Domeniile cognitive şi afective sunt astfel legate, încât acestea devin
greu de separat (Kratwohl et al., 1964).
Cel din urmă nivel, cel al caracterizării printr-o valoare sau un sistem (ansamblu)
de valori, este etapa în care valorile interiorizate de elev ajung să-l caracterizeze
pe acesta. Elevul ajunge la atitudini, comportamente şi viziuni de viaţă proprii,
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care îi definesc existenţa, modul de a fi şi filosofia de viaţă (de exemplu,
filosofia existenţială religioasă) (Gingras, 1975; Cucoş, 2009).
După taxonomia lui Louis D’ Hainaut, considerată de pedagogia contemporană
ca fiind mult mai complexă, (D’ Hainaut, 1981), obiectivele afective sunt:
 a forma o convingere prin capacitatea de: a percepe socio-afectiv; a fi
conştient de o situaţie socio-afectivă; a da o explicaţie propriului
comportament socio-afectiv; a generaliza o experienţă socio-afectivă;
 a aplica o valoare/convingere socio-afectivă prin capacitatea de: a aplica
pasiv valori şi convingeri; a aplica potenţial valori şi convingeri; a aplica
efectiv valori şi convingeri;
 a combina şi ierarhiza valori/convingeri socio-afective prin capacitatea de:
a combina şi a ierarhiza valori compatibile; a rezolva conflicte între valori
incompatibile.
Pentru domeniul afectiv se au în vedere etapele implicate de interiorizarea
unei receptări (recunoaşterea şi însuşirea unei reguli, norme sau atitudini de
comportare, de raportare la frumos sau adevăr), promovarea unei reacţii
adecvate (comportarea, conformă cu o regulă), a unei aprecieri sau valorizări
pozitive (să distingă în mod concret faptele bune de cele rele, frumosul de
urât), organizarea sistematică a diferitelor norme, atitudini şi valori într-un
sistem mai cuprinzător, pentru a ajunge în stadiul de expresie şi caracterizare
a propriei persoane în lumina normelor asimilate.
Analiza taxonomiilor din domeniul afectiv evidenţiază o serie de aspecte care
pot constitui obiective şi arii de intervenţie ale domeniului educaţiei religioase:
interesele, atitudinile, aprecierile, valorile şi receptarea lor (conştientizare,
dorinţa de a le accepta), stările emoţionale, prejudecăţile, predispoziţiile,
respectarea regulilor, gradul de acceptare sau respingere a acestora. Este
important de găsit instrumente de evaluare a acestor obiective.
Evaluarea în funcţie de nivelurile date de rezultatele învăţării. Aplicaţii
posibile la ora de Religie
Premisele propunerii legate de evaluarea formativă, apreciativ-calitativă, prin
utilizarea aprecierii multinivelare a rezultatelor învăţării la disciplina Religie,
pot fi identificate la următoarele niveluri: conţinuturile educaţiei religioase,
finalităţile propuse prin demersul educaţional al acestei discipline de învăţământ
(devenire, transformare prin interiorizare), practica europeană a definirii nivelurilor
de stăpânire a diferitelor domenii de competenţă („ce ştii să faci”), o scară de
evaluare transpozabilă, general aplicabilă cu o grilă de conversie (Învăţare,
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Predare, Evaluare – Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi).
În conformitate cu „Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului European
privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul
întregii vieţi” (p. 4), competenţa reprezintă „capacitatea dovedită de a selecta,
combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini),
în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă
sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală în
condiţii de eficacitate şi eficienţă”.
În viziune europeană, ceea ce promovează competenţa, este autonomia,
fiecare tip de rezultat al învăţării având propria autonomie, indicând ţinte
distincte ale formării (obiective), procese de instruire specializată şi procese
specifice de evaluare (apreciere şi certificare).
Între cele trei tipuri de rezultate ale învăţării – cunoştinţe, abilităţi şi atitudini –
există o relaţie de interdependenţă şi, în acelaşi timp, o ierarhie în procesul
de atingere a acestor rezultate: anumite tipuri de cunoştinţe fundamentează
abilităţile, iar un anumit ansamblu de cunoştinţe şi abilităţi conduce la
dezvoltarea unei competenţe (Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului
European, 23 aprilie 2008).
Competenţele au variate valenţe: competenţe cognitive (care vizează utilizarea
cadrului conceptual, dar şi a capacităţilor de cunoaştere dobândite informal
prin experienţă); competenţe funcţionale (deprinderi sau capacităţi de utilizare
a cunoştinţelor într-o situaţie dată, acele sarcini pe care o persoană trebuie
să fie capabilă să le îndeplinească într-un context de învăţare); competenţe
personale (care vizează capacitatea adoptării unei atitudini şi/sau
comportament adecvat într-o situaţie particulară); competenţe etice (care
presupun demonstrarea anumitor valori personale).
Rezultatele învăţării, care descriu diferite niveluri de realizare, sunt aranjate
într-o scală progresivă. Profesorii folosesc scalele de rezultate pentru a evalua
activitatea elevilor şi pentru a obţine informaţii în scopul de a-şi ghida modul
de predare, precum şi modul de organizare a învăţării la elevi. Aceste
instrumente sunt, de asemenea, utilizate pentru a furniza informaţii despre
„progresele elevilor şi rezultatele şcolare educatorilor, părinţilor sau factorilor
de decizie” (Raport Eurydice, 2012, pp. 19-23). Ele exprimă comprehensiv
competenţele, fie într-un cadru mai larg (competenţele generale), fie într-unul
specific, restrâns (competenţele specifice), incluzând mai multe tipuri de
competenţe cu grade diferite de complexitate.
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Analizând metodologia de realizare a Cadrului Naţional al Calificărilor din
Învăţământul Superior (CNCIS) reţinem următoarele concepte-cheie: rezultate
ale învăţării, cunoştinţe, abilităţi, competenţe, descriptori, matrice. Rezultatele
învăţării exprimă ceea ce recunoaşte, înţelege şi poate face elevul în timpul
procesului de învăţare, iar din perspectiva profesorului înseamnă aşteptările
faţă de elevi la încheierea unui ciclu de studii la care aceştia au participat şi,
totodată, posibilitatea unui instrument de sprijin în evaluarea progreselor pe
care le-au făcut de-a lungul procesului de instruire. Descriptorii de nivel indică
activităţi, rezultate şi performanţe aşteptate pentru fiecare nivel dat de
rezultatele învăţării. Ei permit descrierea competenţelor şi, totodată, formulează
repere necesare evaluării nivelului de atingere sau obţinere a rezultatelor
învăţării.
Ca un instrument de evidenţiere şi monitorizare a competenţelor, abordate
integrat, este propusă matricea, oferind diverse perspective de analiză. Ceea
ce evidenţiază matricea este autonomia pe care o are fiecare rezultat al învăţării,
precum şi tipul de progres, intercondiţionalitatea dintre achiziţii în cadrul
ciclurilor de învăţământ („un anumit rezultat al învăţării nu poate fi atins dacă
palierele subordonate nu au fost realizate şi consolidate”, „fiecare tip de rezultat
al învăţării, aferent celor trei cicluri de studii, integrează în mod obligatoriu
nivelurile anterioare” (Metodologia de realizare a Cadrului Naţional al Calificărilor
din Învăţământul Superior).
În cele ce urmează prezentăm matricea cu nivelurile date de rezultatele
învăţării, ca propunere pentru o posibilă grilă de evaluare apreciativ-calitativă
pozitivă în curriculumul şcolar, cu aplicare la ora de Religie. Fiecare dintre
cele şase niveluri este definit de un set de descriptori, care indică rezultatele
învăţării relevante pentru competenţele şi autonomia corespunzătoare nivelului
respectiv. Niciunul din aceste niveluri nu este static, ci în continuă schimbare
(Lazăr, 2015). Avantajul utilizării descriptorilor de nivel constă în posibilitatea
acestora de a indica mai precis aspectele asupra cărora trebuie să insiste
profesorul, în demersul de predare, dar şi elevul, în parcursul său de învăţare,
pentru ca să introducă activităţi ameliorative.
O abordare nivelară a evaluării în Educaţia religioasă este în relaţie cu
identificarea/definirea unor competenţe aflate în relaţie, compozite, ireductibile
la o componentă, care pot fi integrate („transcurriculare, crosscurriculare”).
Modul de definire pentru asemenea competenţe trebuie să aibă în vedere
paradigma transdisciplinarităţii (a achiziţiilor transferabile şi nu strict
disciplinare). Evaluarea în funcţie de nivelurile date de rezultatele învăţării
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Nivelurile date de
rezultatele
învăţării

Cunoştinţe
(teoretice şi/sau
faptice)

Competenţe
(autonomie şi
responsabilitate)

Rezultatele învăţării
Nivel 1

cunoştinţe generale de
bază

abilităţi de bază pentru a
executa sarcini simple



studiul sub supraveghere
într-un context structurat

Rezultatele învăţării
Nivel 2

cunoştinţe faptice de
bază



studiul sub supraveghere
cu un anumit grad de
autonomie

Rezultatele învăţării
Nivel 3

cunoştinţe faptice,
cunoaşterea unor
principii, procese şi
concepte generale
dintr-un domeniu de
studiu

abilităţi cognitive şi practice
de bază necesare pentru
utilizarea informaţiilor
relevante în perspectiva
executării sarcinilor şi
rezolvării problemelor
folosind reguli simple
abilităţi cognitive şi practice
necesare pentru executarea
sarcinilor şi rezolvarea
problemelor prin selectarea şi
aplicarea de metode



asumarea
responsabilităţii pentru
executarea sarcinilor
într-un domeniu de
studiu
adaptarea propriului
comportament la
circumstanţe pentru
rezolvarea problemelor
auto-gestionare cu
ajutorul unor indicaţii în
general previzibile în
cadrul situaţiilor de
studiu

Abilităţi (cognitive sau
practice)



Rezultatele învăţării
Nivel 4

cunoştinţe teoretice şi
faptice în contexte largi

abilităţi cognitive şi practice
necesare pentru găsirea de
soluţii la probleme specifice



Rezultatele învăţării
Nivel 5

cunoştinţe teoretice şi
faptice cuprinzătoare,
specializate într-un
domeniu de studiu şi
conştientizarea
limitelor cunoştinţelor
respective
cunoştinţe avansate
într-un domeniu de
studiu care implică
înţelegerea critică a
teoriilor şi principiilor

abilităţi cognitive şi practice
necesare pentru conceperea
de soluţii creative la probleme
abstracte



Rezultatele învăţării
Nivel 6


abilităţi avansate, care denotă
control şi inovaţie, necesare
pentru a rezolva probleme
complexe şi imprevizibile



gestionare şi autonomie
în situaţii de studiu în
care schimbările sunt
imprevizibile
revizuirea şi dezvoltarea
performanţelor proprii şi
ale altora
gestionarea de activităţi
sau proiecte complexe,
prin asumarea
responsabilităţii pentru
luarea deciziilor

Sursa: Adaptare după „Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului
privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul
întregii vieţi”

propune o abordare „constructivistă”, bazată pe convingerea existenţei
„construcţiilor”, a interdependenţei dintre fapte şi valori, a importanţei
interactivităţii cu evaluatorul (sursă de coordonare, de oferire de răspunsuri la
întrebări), cu actorii-cheie (surse de informaţie, mediere, analiză) şi care
generează cunoaştere. Cu relevanţă pentru domeniul educaţiei religioase,
aceasta urmăreşte schimbările pe termen lung în sistemul de valori al elevului,
pornind de la rezultate specifice. Prin intermediul unei asemenea abordări se
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pot analiza interacţiunile cu ceilalţi şi cu evaluatorul, se pot aprecia cât de
relevante sunt măsurile de intervenţie şi „remediere” aplicate de evaluator, dar
şi cât de importante sunt modificările realizate (Tavistock, 2003, pp. 23-30).
O limită a acestei abordări aplicate la nivelul educaţiei religioase este aceea
că atingerea obiectivelor necesită timp şi schimbări, intervenţiile şi măsurile
adoptate trebuie să fie interdependente, măsurile adoptate şi contextele pot
varia chiar şi atunci când obiectivele sunt aceleaşi, abordarea este făcută în
baza obiectivelor unui context larg, de învăţare pentru viaţă, iar actorii-cheie
(familia, cultul, mediul, factorii educogeni) articulează (influenţează, determină,
impun indirect) cerinţe şi priorităţi la nivelul elevilor. Avantajele oferite de o
asemenea abordare, sub aspectul metodologiei, ţin de proces, context
(experienţele religioase), înţelegere inductivă-analitică (de la particular la
general), de impactul intervenţiilor profesorului asupra elevului în demersul
evaluativ.
Instrumentul de evaluare propus este unul integrativ, accesibil şi din perspectiva
utilizatorului (cadrele didactice ale disciplinei) şi din cea a beneficiarilor (elevii,
părinţii acestora, Cultul), depăşind eventualele distorsiuni din contextul
comunicării, reducând fireştile biasări ale subiectivităţii în evaluare. El este
flexibil, precum conceperea sa, în sensul adaptării la elevi, la individualitatea
şi personalitatea acestora: sunt parametri diferiţi în funcţie de configurarea
specifică/ lăuntricul/ interiorizarea elevului.
Modalitatea de a evalua diferit, nivelar, scalar propune o funcţionalitate diferită,
independentă, dar integrată, a conţinuturilor programei şcolare. Este o
deschidere spre posibilitatea de a adăuga instrumentului propus funcţionalităţi
noi. Retroacţiunea este evidentă atât timp cât proiectarea activităţilor se face
integrat, din perspectiva variată, transversală a cunoştinţelor, abilităţilor,
competenţelor, a abilităţilor generice, a creativităţii, pentru ca elevii să progreseze
către rezultatele învăţării. Testele se vor baza pe evaluarea competenţelor în
situaţii reale de viaţă.
Este şi o oportunitate de a vedea procesul, de a fi conştientizat acest proces
de către cel care este evaluat, dar şi posibilitatea de a urmări ceea ce se
întâmplă, şi interveni, pentru cel care evaluează. Facilitează transparenţa şi
comparabilitatea dintre nivelurile de competenţe specifice Educaţiei religioase.
Această posibilitate este asigurată de demersul critic/evaluativ asupra normei
(arhitectură curriculară, programă de învăţământ), dar bazat pe evidenţe
(„arhitectură curriculară complex construită pe valori, credinţe, convingeri
exprimate, pe abilităţi manifeste, pe abordări intercurriculare”, Raport Eurydice,
2012).
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Este o evaluare formativă, pentru că instrumentul propus „traversează graniţele
diferitelor activităţi de învăţare”. Coerenţa evaluării prin niveluri date de
rezultatele învăţării este realizată de integrarea mai multor competenţe evaluate.
Ea minimalizează diferenţele de statut şi aduce consistenţă disciplinei Religie,
punând accent pe aplicarea cunoştinţelor, făcând abilităţile elevilor mai
relevante.
Evaluarea prin niveluri date de rezultatele învăţării în Educaţia religioasă ridică
probleme/provocări şi din perspectiva aplicării ei ca metodă/mijloc/instrument.
„Schimbarea practicii de lucru este dificilă datorită tradiţiei”, producând
modificări în cultura şi organizarea întregului demers didactic, de la nivelul
curricular, până la cel al cadrelor didactice, „specializate într-o singură disciplină
academică”, şi până la managementul clasei de elevi în timpul orei de Religie
şi, mai departe, la cultura şi organizarea şcolii. O asemenea abordare a
demersului didactic al evaluării la disciplina Religie este un proces colectiv,
„în care alocarea responsabilităţilor pe parcursul procesului nu trebuie neglijată”
(Raport Euridyce, 2012).
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Educaţiei

A XVIII-a Conferinţă naţională Euroguidance cu participare
internaţională
Consilierea şi orientarea în curriculumul şcolar
6-7 Octombrie 2016
Bucureşti, România
Euroguidance România şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat cu
Universitatea Naţională de Muzică vor organiza la Bucureşti, în zilele de 6-7
octombrie 2016 a XVIII-a Conferinţă naţională Euroguidance cu participare
internaţională, pe tema Consilierea şi orientarea în curriculumul şcolar.
Conferinţa reprezintă o ocazie excelentă pentru a face schimb de idei şi bune
practici cu experţi şi practicieni din ţară şi străinătate asupra modului în care
ar trebui gândită şi implementată aria curriculară Consiliere şi orientare în
învăţământul gimnazial din România. Conferinţa va include sesiuni plenare şi
ateliere interactive de lucru.
Evenimentul se adresează consilierilor şcolari din învăţământul preuniversitar,
precum şi experţilor, cercetătorilor, factorilor de decizie din domeniul consilierii
şi orientării.
Puteţi găsi mai multe informaţii pe web site-ul http://www.euroguidance.ise.ro/

