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Evaluări pe parcursul anului de studii: 

1. Evaluarea continuă (sau formativă) – desfăşurată pe tot parcursul procesului de învăţare în 

cadrul lecţiilor şi la încheierea compartimentelor – atletism, gimnastică, jocuri etc. pentru fie-

care activitate motrică; 

2. Evaluarea sumativă – efectuată de profesor periodic prin lucrări de sondaj şi tehnico-tactice de 

verificare la încheierea unui semestru; 

3. Evaluarea finală – desfăşurată la sfârşitul anului de studiu (mai), se finalizează în conformitate 

cu normele de învăţământ şi cu standardele de competenţă.  

Pentru a asigura evaluarea performanţelor vor fi utilizate diverse tipuri de activităţi (Bizim, 

1994: 33): 

 evaluarea independentă a competenţelor; 

 evaluarea colectivă (a echipei, a grupei de specializare); 

 evaluarea în cadrul activităţilor practice de instruire organizate în procesul instructiv-educativ 

în universitate şi în cel extraauditorial. Participarea activă la concursuri şi competiţii sportive, 

alte activităţi de valoare.  

Profesorii de educaţie fizică vor pregăti echipe sportive în condiţiile Universităţii pentru parti-

ciparea la diverse competiţii universitare, conform regulamentelor aprobate. Studenţii obţin un anu-

mit grad de pregătire sportivă, un anumit nivel de dezvoltare a forţei, vitezei, rezistenţei, a mobili-

tăţii în articulaţii, a capacităţii coordinative, în acelaşi rând, un nivel de pregătire tehnică, tactică, 

moral-volitivă, estetică şi intelectuală. 

La orele de educaţie fizică studenţii sunt notaţi cu note diferenţiate pentru însuşirea cunoştinţe-

lor conceptuale/şi speciale, precum şi pentru competenţele formate în scopul: 

a) executării tehnic corecte a acţiunilor motrice şi a combinaţiilor de evidenţă; 

b) demonstrării performanţelor în unele acţiuni motrice (incluse în sistemul de norme motrice 

de învăţământ), precum şi în asemenea activităţi ca jocul bilateral la volei, baschet, handbal, 

fotbal etc.; 

c) îndeplinirii sistematice a sarcinilor programelor pentru activitatea la domiciliu. 

Evaluările studenţilor prevăd bareme echivalente calificativelor: suficient; bine; foarte bine. 

Studenţii din grupele special-medicale sunt atestaţi similar ca cei din grupele de bază, însă ţinîndu-se 

cont de limitele posibilităţilor psihofiziologice individuale şi după caracterul bolii (Rotari, Plîngău, 

1991: 23). 

Având în vedere condiţiile de activitate a Catedrei de educaţie fizică în prezent, studenţilor li 

se propun următoarele probe de evaluare: 

- Ridicări de trunchi din culcat dorsal (F); sărituri în lungime de pe loc; alergări de viteză 

(30m, 60m,100m; alergări de rezistenţă 2000 m (F); 3000 m (B); tracţiuni din atârnat (B); sărituri la 

coardă (F); procedee tehnico-tactice din jocuri sportive; compartimentul „jocuri dinamice”; compar-

timentul teoretic. 

Evaluarea finală la sfârşitul fiecărui semestru este apreciată cu calificativul „admis”, „respins” 

atât în catalogul profesorului, cât şi în listele de examinare ale facultăţilor. 
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technologies are based on computers, peripherals digital, broadband data transmission, Internet. Application 

of ICT in biological sciences has proven its functional diversity yielding outstanding performance in this area. 
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Tehnologiile informaționale și comunicaționale utilizate în procesul educaţional reprezintă un 

imperativ al timpului. Deprinderea zilnică de utilizare a internetului prin intermediul calculatorului 

pentru comunicare, informare și instruire permite noii generații de a obține competențe digitale posi-

bile de aplicat în procesul de predare-învăţare-evaluare a științelor biologice, avînd ca scop crearea con-

diţiilor pentru o colaborare eficientă dintre profesor – elev/student asigurînd o educație de calitate [8]. 

Integrarea instrumentelor TIC în domeniul biologiei urmărește acumularea unor cunoştinţe şi 

formarea unor deprinderi care permit elevului/studentului să se adapteze cerinţelor unei societăţi 

aflate într-o permanentă evoluţie, însă aceasta depinde de:  

a) gradul de pregătire a profesorului în utilizarea TIC; 

b) stilul de predare practicat pentru științele biologice; 

c) numărul de elevi/studenți cointeresați de procesele ce se petrec la nivel de organism viu; 

d) domeniile de interes relativ asemănătoare;  

e) cunoştinţele şi abilităţile pe care le posedă din studiile anterioare; 

f) metodele de evaluare cît mai diverse prin aplicarea competențelor digitale; 

g) fişele de lucru cu specific biologic [5]. 

Astfel, profesorului de biologie îi revine principala sarcină de acomodare și perfecționare con-

tinuă. În baza celor de mai sus, desprindem funcțiile TIC în procesul de predare a științelor biologi-

ce. Funcția:  

 Formativ-educativă – prin îmbinarea competențelor specifice științelor biologice cu cele 

tehnologice se asigură creșterea gradului de organizare a informațiilor;  

 Ilustrativ-demonstrativă – asigură perceperea unor structuri sau procese biologice; 

 Stimulativă – stimulează spiritul de observație, creativitatea și inițiativa elevilor/ studenților; 

 Estetică – dezvoltă capacități de recunoaștere, apreciere și înțelegere a frumuseții naturii; 

 De evaluare – evidențiază progresele elevilor/studenților; 

 Substitutivă – fiind dovedit faptul că instrumentele TIC facilitează învățarea compartimente-

lor biologiei, ele nu înlocuiesc profesorul [4, 9]. 

Printre disciplinele ce utilizează instrumentele TIC, științele biologice se plasează printre pri-

mele locuri.  

Aplicarea TIC în predarea științelor biologice prin intermediul SOFT-urilor educaționale a 

devenit eficientă prin faptul că:  

- Stimulează capacitatea de învăţare inovatoare în domeniul biotehnologiilor moderne; 

- Consolidează abilităţi de investigare ştiinţifică în domeniul evoluționismului; 

- Creşte randamentul însuşirii coerente a cunoştinţelor din biofizică; 

- Sporește motivaţia elevilor în procesul de învăţare continuă; 

- Stimulează imaginația și gîndirea logică în studierea proceselor fiziologice din organism; 

- Introduce stilul de muncă independent la astfel de discipline ca histologia și genetica; 

- Instalează climatul de competitivitate la studierea antropologiei; 

- Perfecționează funcţiile psihomotorii și dezvoltă cultura vizuală la studierea anatomiei; 

- Formează deprinderi practice la orele de laborator prin intermediul tehnologiilor noi; 

- Asigură un feed-back permanent la toate științele biologice; 

- Facilitează procesul de prelucrare a datelor în urma realizării experiențelor; 

- Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional; 

- Stimulează procese şi fenomene complexe legate de neurofiziologie, endocrinologie; 

- Oferă elevilor modelări ce se referă la structura scheletului uman;  

- Realizează experimente și reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale; 

- Permite verificarea soluţiilor unor probleme de genetică;  

- Dezvoltă capacitatea de comunicare a informațiilor obținute în procesul de cunoaștere; 

- Dezvoltă gîndirea critică în cadrul orelor de biologie; 

- Permite crearea de situaţii problemă referitoare la ecologia mediului înconjurător; 

- Dezvoltă conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi să implementeze teoria în practică; 
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- Permite autoevaluarea rezultatelor teoretico-practice;  
- Reduce emoțiile și starea de stres în timpul formulării/exprimării unor gînduri;  
- Realizează recapitularea prin scheme ce reprezintă sinteze ale temelor biologice; 
- Reţine mai rapid informaţia din domeniul electrofiziologiei sistemului nervos; 
- Realizează jocuri didactice, proiecte, portofolii la disciplinele biologice; 
- Creează pagini web cu material biologic ilustrativ, ce concentrează la maxim atenția; 
- Integrează elevii/studenții în munca în echipă, transformîdu-i în subiecţi activi ai procesului de 

instruire [1, 3, 7]. 
SOFT-ul didactic, mai poate organiza oferte de informaţii în corelare cu etapele lecţiei.  
În acest scop, se are în atenţie crearea motivaţiei elevului prin formulări ca: 

- „dacă vei însuşi secvenţa respectivă, vei şti să rezolvi însărcinarea, vei putea să concepi ideea, 
vei putea să recunoşti procesul” etc.  
Se atrage atenţia elevului asupra fondului de cunoştinţe necesar pentru însuşirea lecţiei noi:  

- „ca să înţelegi esența, este necesar să rezolvi itemul, să compari structurile, să identifici deose-
birile”.  
Se indică şi care sînt noile cunoştinţe, deprinderi, priceperi, pe care trebuie să le însuşească în 
etapa dată:  

- „deduceţi formula, reţineţi imaginea, selectaţi organitele, determinaţi în ce condiţii pot supra-
viețui”.  
După parcurgerea acestor etape, programul propune o recapitulare şi sistematizare a noilor 

cunoștințe, după care se oferă un test de verificare. În funcție de rezultatele testului, se propun infor-
mații suplimentare și noi întrebări sau se indică nota la test [1, 6, 7]. 

Deşi eficiența utilizării TIC în predarea științelor biologice este enormă, trebuie prevenită 

transformarea elevului/studentului într-un „robot” care va şti doar să folosească calculatorul, dar 

după posibilitate să realizeze experimente reale, deoarece capacitatea de concentrare și spiritul de 

observaţie se dezvoltă cel mai bine astfel. 

Se cunoaște că SOFT-ul educaţional nu poate răspunde multitudinii întrebărilor de la adresa 

elevilor/studenților, deci rolul cel mai important în educație totuși îi revine profesorului.  

Realizarea legăturii directe între experienţa practică şi ideile teoretice în studiul științelor bio-

logice contribuie la formarea competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului/studentului şi 

a societăţii în care trăieşte. 

Expresia „o imagine face mai mult decît o mie de cuvinte” nu întotdeauna este adeverită, deoare-

ce în procesul de predare-învățare se recunoaște o limită a inteligenţei artificiale, datorate caracteru-

lui complex al limbajului natural, cu încărcătură metaforică şi contextuală (care la comunicarea orală 

este însoţită şi de gesticulare, ton etc.) şi care nu se poate prelua integral prin intermediul TIC [2, 4, 9]. 

În concluzie, putem spune că pentru a realiza un învăţămînt de calitate şi pentru a obţine cele 

mai bune rezultate în predarea științelor biologice trebuie să folosim atît metode clasice de predare-

învăţare-evaluare, cît şi metode moderne, astfel încît să fie dovedită eficiența aplicării TIC, iar pro-

cesul învățării să continue pe tot parcursul vieții. 
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