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Analiza literaturii ce conţine informaţii despre învăţămînt formativ arată că autorii 

acordă atenţie deosebită evaluării didactice care prezintă un proces de comparare a 

rezultatelor activităţilor cu obiectivele educaţionale planificate precum şi cu rezultatele 

activităţilor anterioare. Evaluarea didactică permite de a dirija eficient activităţile 

educaţionale orientate spre formarea personalităţii creative.  

Este cunoscut faptul, că o calitate a personalităţii creative este capacitatea de a 

rezolva rapid, de sine stătător, corect probleme ce ţin de viaţă. În asemenea cazuri se 

spune că persoanele respective posedă de competenţe. Noţiunea competenţă poate fi 

prezentată în formă de trei C: cunoştinţe funcţionale, capacităţi aplicative, 

comportamente constructive [3, p.154]. Noţiunea competenţă e legată cu noţiunea nivel 

de însuşire. În lucrarea „Predarea pe baza de obiective curriculare de formare. Noua 

paradigmă a începutului de mileniu III” autorii (D. Copilu, V. Copil, I. Darabanu) 

concretizează nivelele de însuşire a cunoştinţelor în modul următor: „important este nu 

atît ce ştie elevul să spună, dacă ştie (nivel 1) cît mai ales ce ştie să facă (nivel 4), aplicînd 

prin exerciţii cunoştinţele înţelese (nivel 2-3), transformîndu-le în priceperi (nivel 3) şi 

priceperile în deprinderi (nivel 3), iar deprinderile în acţiune (nivel 4), prin aceasta el 

dovedind că ştie să fie şi ştie să devină, ceea ce presupune că are o viziune pozitivă şi o 

atitudine constructivă funcţională (nivel 4)” [3, p.159]. 

Noţiunea nivel de însuşire este reflectată în diverse taxonomii de obiective 

educaţionale elaborate în baza proceselor psihice. De exemplu, psihologul american B.S. 

Bloom (1956) a evidenţiat şase nivele: cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, 

evaluare. 

Nivelul cunoaştere, în principiu, se referă la reamintirea cunoştinţelor acumulate în 

prealabil prin memorare.  

Nivelul înţelegere se referă la cazul cînd elevul/studentul demonstrează că a depăşit 

repetarea automată (bazată pe memorare); elevul/studentul posedă îndemînări de a 
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reflecta materia de studiu însuşită prin noi formulări cu cuvinte proprii ce diferă de 

formulările prezentate de pedagogi, autori de manuale etc.  

Nivelul aplicare  se referă la îndemînarea elevului/studentului de a utiliza 

cunoştinţele proprii formate anterior în situaţii concrete cînd este necesar de a rezolva 

anumite probleme din viaţă (de exemplu, determinarea ariei unei parcele de pămînt din 

grădina personală cu ajutorul formulelor matematice).  

Nivelul analiză se referă la îndemînarea elevului/studentului de a evidenţia 

componentele unui „tot” întreg în scopul înţelegerii şi explicării structurii lui (de 

exemplu, analiza destinaţiilor componentelor sistemului de răcire al motorului 

automobilului).  

Nivelul sinteză se referă la îndemînarea elevului/studentului de a forma un tot întreg 

din anumite componente în scopul înţelegerii şi explicării funcţionării lui (de exemplu, 

explicarea funcţionării sistemului de răcire al motorului automobilului).  

Nivelul evaluare se referă la îndemînarea elevului (studentului) de a exprima 

raţionamentele, opiniile proprii referitor la valoarea unei ipoteze, idei, lucrări etc. 

Comentînd ierarhizarea nivelelor de însuşire reflectată în taxonomia lui B. S. Bloom 

(precum şi a altor psihologi, pedagogi renumiţi) profesorul V. P. Bespalko menţionează 

că ierarhizarea se bazează pe ipoteze ce se referă la procese psihice foarte complicate 

dificile pentru determinare cu aparataj [11, p.78]. Menţionînd valoarea taxonomiei lui 

B.S. Bloom autorul atenţionează totuşi că activităţile ce ţin de aplicare nu pot derula cu 

avans faţă de analiză şi sinteză, deoarece analiza şi sinteza prezintă instrumentele 

aplicării. Ţinînd cont de activităţile psihice, V. P. Bespalko menţionează că nivelele de 

însuşire pot fi clasificate şi în baza tipului activităţii elevului/studentului. Din acest punct 

de vedere autorul distinge activităţi de tipul reproductiv şi productiv. Activităţile de tip 

reproductiv presupun reproducerea a ceva cunoscut; pe parcursul reproducerii nu se 

creează subiectiv ceva nou. Activităţile de tip productiv, spre deosebire de cele 

reproductive, se soldează cu făurirea a ceva nou (pentru elev/student), cu crearea unei 

informaţii noi subiective. Conform acestor activităţi autorul în diverse lucrări (10, 11) 

evidenţiază patru nivele de însuşire: 

 nivelul I (numit recunoaştere), 

 nivelul II (reproducere), 

 nivelul III (priceperi şi deprinderi), 

 nivelul IV (creaţie). 

Activităţile la nivelul I (recunoaştere) se caracterizează prin acea că elevul 

(studentul) poate să demonstreze de sine stătător cunoaşterea materiei de studiu învăţată 

numai în cazul perceperii semnelor exterioare ale fenomenelor, obiectelor tehnice 

studiate. De exemplu, elevul/studentul poate explica construcţia mecanismului bielă-

manivelă numai în cazul cînd el vede modelul mecanismului. Activităţile cognitive ale 

elevilor/studenţilor la nivelul I se bazează pe memorare. Adeseori activităţile la acest 

nivel se reduc cu regret, la învăţare pe de rost. 

Nivelul II (reproducere) se consideră atins dacă elevul/studentul poate să 

adeverească cunoaşterea materiei de studiu, să reproducă informaţia despre cele învăţate 

în lipsa semnelor exterioare ale celor studiate. De exemplu, elevul/studentul poate explica 

principiul de funcţionare a mecanismului bielă-manivelă fără a utiliza materiale 

ilustrative (modelul, desenul, piesele mecanismului). 
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Nivelul III (priceperi şi deprinderi) se caracterizează prin activităţi de combinare a 

cunoştinţelor acumulate de către elev/student pentru rezolvarea problemelor atipice. 

Elevul/studentul care a atins acest nivel de activitate poate de sine stătător să rezolve 

probleme neprevăzute (care apar în viaţă) ce ţin de materia de studiu învăţată. De 

exemplu, elevul/studentul poate determina cauza nefuncţionării demarorului electric la 

pornirea motorului automobilului. La rezolvarea problemelor ne tipice elevul/studentul 

utilizează în practică cunoştinţele acumulate, dobîndeşte de sine stătător informaţie 

subiectivă nouă din diferite surse necesară pentru rezolvarea problemei apărute, 

efectuează diverse operaţii practice de control, demontare, montare. Efectuînd activităţi 

de acest gen, elevul/studentul dă dovadă de competenţă în domeniul tehnic. 

Nivelul IV (creaţie) se consideră atins dacă elevul/studentul e capabil să rezolve 

probleme ce ţin de raţionalizări, invenţii.  

Nivelele de însuşire sunt prezentate în ordine ierarhică ce reprezintă înaintarea 

(dezvoltarea) elevului/studentului în procesul de învăţămînt. Aceasta înseamnă că pentru 

a atinge nivelul IV elevul/studentul trebuie să treacă treptat prin nivelele I, II, III. 

Comparînd nivelele priceperi şi deprinderi (în formularea lui V.P. Bespalko) şi 

aplicare (în formularea lui B.S. Bloom) observăm că ambele ţin de noţiunea competenţă 

ce reflectă capacitatea elevului/studentului de a aplica cunoştinţele, priceperile şi 

deprinderile formate pe parcursul predării-învăţării în circumstanţe noi spre rezolvarea 

diverselor probleme din viaţa de zi cu zi. Nivelele priceperi şi deprinderi, aplicare reflectă 

cunoştinţe care permit a şti, capacităţi – a face, atitudini – a fi, adică reflectă 

componentele noţiunii competenţă.  

La elaborarea sistemului nivelelor de însuşire V.P. Bespalko ţine cont şi de una din 

valorile fundamentale ale personalităţii – creativitate. Esenţa creativităţii este reflectată 

pe larg în diferite domenii, inclusiv domeniul tehnic. Creativitatea este investigată sub 

diferite unghiuri de vedere şi reflectată în diverse lucrări (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

Diferiţi autori prezintă diferite definiţii ale acestei noţiuni. De exemplu, I. Bontaş 

defineşte creativitatea în modul următor: „Creativitatea este o capacitate (proprietate, 

dimensiune) complexă şi fundamentală a personalităţii, care, sprijinindu-se pe date şi 

soluţii anterioare, în îmbinarea cu investigaţii de date noi, produce ceva nou, original, de 

valoare şi eficienţă ştiinţifică şi social-utilă, ca rezultat al influenţelor şi relaţiilor 

factorilor subiectivi şi obiectivi – adică a posibilităţilor (calităţilor) persoanei şi a 

condiţiilor ambientale ale mediului socio-cultural” [1, p.337]. În continuare autorul 

subliniază că creativitatea se manifestă la toate etapele de vîrstă. Altă definiţie a 

creativităţii indică că: „Creativitatea înseamnă a avea imaginaţie şi a genera nişte idei care 

nu sînt totalmente vechi” [6, p.10].  

A. Munteanu în lucrarea „Incursiuni în creatologie” consideră că: „Creativitatea 

este procesul prin care se focalizează, într-o sinergie de factori (biologici, psihologici, 

sociali) întreaga personalitate a individului şi care are drept rezultat o idee sau un produs 

nou, original, cu sau fără utilizare şi valoare socială” [8 , p.44]. În dependenţă de definiţia 

lui A Munteanu creativitatea se înscrie în idealurile şcolii contemporane: a educa 

personalităţi înalt creative, apte să activeze în societăţi postindustriale. 

În literatura de specialitate se evidenţiază principalele particularităţi ale activităţii 

creatoare: productivitatea, utilitatea şi eficienţa, noutatea şi originalitatea. Absolut toţi 

savanţii care au cercetat fenomenul creativităţii subliniază că trăsătura definitorie a 

creativităţii este noutatea. 
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Activităţile cu caracter de creaţie sunt specifice nivelului IV (creaţie). Nivelul 

creaţie reflectă tipul activitate productivă. Activităţile productive se asociază cu activităţi 

combinatorice. În domeniul tehnicii activităţile productive se finalizează cu raţionalizări, 

invenţii tehnice. 

Revenind la problema evaluării didactice menţionăm că mulţi autori indică asupra 

dificultăţii elaborării mijloacelor destinate evaluării creativităţii. De exemplu, V. 

Dulgheru, L. Cantemir, M. Carcea subliniază: „Complexitatea structurală a creativităţii, 

determinată de multitudinea factorilor implicaţi, intelectuali, afectiv-motivaţionali, 

dinamici atitudinali şi valorici, creşte dificultatea elaborării unor mijloace evaluative 

valide” [4, p.137].  

În actualul articol prezentăm informaţie despre determinarea calităţii însuşirii la 

nivelele I (recunoaştere), II (reproducere), III (priceperi şi deprinderi) cu ajutorul testelor 

reflectată în conceptul elaborat de V. P. Bespalko, evidenţiind următoarele enunţuri: 

 prin test se subînţelege setul de însărcinări (numite şi itemi) şi etalonul cu 

care se compară răspunsul elevului/studentului. Definiţia expusă poate fi 

reprezentată în forma: 

T=Î+E   (1) 

 calitatea însuşirii se exprimă prin coeficientul de însuşire K  care se 

determină utilizînd formula: 

K  =a/p (2) 

unde: p – numărul total de operaţii esenţiale ce trebuie să fie efectuate de 

către elev/student pentru rezolvarea deplină a problemei reflectate în 

însărcinare; a – numărul de operaţii esenţiale care au fost efectuate corect de 

elev/student pe parcursul rezolvării problemei. 

 nivelul de însuşire este atins dacă K   0,7. 

 setul de însărcinări (itemi) de acelaşi nivel se numeşte baterie de însărcinări 

(itemi). 

 pentru asigurarea veridicităţii evaluării didactice fiecare baterie de 

însărcinări (itemi) trebuie să prevadă efectuarea a 30-40 operaţii esenţiale. 

 răspunsurile elevilor/studenţilor se apreciază utilizînd tabela nr.1. 

 

Tabela 1. Determinarea punctelor conform nivelelor şi parametrilor de însuşire 

Nivel de însuşire 

 

Parametrii de însuşire 

după KI-III 

Numărul de puncte 

 

I (recunoaştere) 
K   0,7 

K   0,8 

K  0,9 

1 

2 

3 

 

II (reproducere) 
K   0,7 

K   0,8 

K  0,9 

4 

5 

6 

 

III (priceperi şi 

deprinderi) 

K   0,7 

K   0,8 

K  0,9 

7 

8 

9 

 

Evaluarea didactică cu ajutorul testelor se efectuează în modul următor: 
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 elevul/studentul face cunoştinţă cu conţinutul însărcinării (itemului) propus 

pentru determinarea nivelului de însuşire respectiv; 

 elevul/studentul prezintă profesorului răspunsurile; 

 profesorul: a) sumează p şi a pentru fiecare nivel de însuşire; b) determină 

valoarea lui K  pentru fiecare nivel de însuşire; c) utilizînd tabela nr.1 

fixează numărul de puncte acumulat de elev/student la nivelul de însuşire 

respectiv; d) sumează punctele obţinute la toate nivelele de însuşire; e) 

determină nota obţinută de elev/student luînd în consideraţie numărul de 

puncte ce corespunde notei maximale (nota 10) şi numărul de puncte 

acumulate de elev/student. 

Sugestiile expuse anterior indică asupra necesităţii abordării în cadrul disciplinelor 

de studiu cu caracter tehnic a problemelor constructiv-tehnice cu ieşire la raţionalizări, 

invenţii. 
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