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EVALUAREA - MODALITATE DE APRECIERE ŞI CONTROL ÎN
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI ANTRENAMENTUL SPORTIV
Prof., dr., antr. emerit, Zabet Beniamin
Liceul teoretic „T. Lalescu” – Orşova
I.Caracteristici generale;
II.Conţinutul evaluării;
III.Criterii de evaluare;
IV.Metode de evaluare;
V.Modele de evaluare la kaiac-canoe.
I.Considerat, pe bună dreptate, un element fundamental în orice
activitate umană cu obiective bine definite, evaluarea sete o componentă
stabilăa oricărui proces instructiv educativ şi se realizează cu rigurozitate în
funcţie de obiectivele propuse ce se pot constitui în repere utile autoevaluării.
În dicţionare sau în alte surse biografice, evaluarea are mai multe
sensuri. O sinteză efectuată acestui termen, ne conduce la afirmaţia că „a
evalua, înseamnă, a determina sau a stabili valoarea unui obiect, unei
instituţii, unui fenomen sau proces, etc.,”
Sensul termenului de evaluare are diferite conotaţii, în funcşie de
realităţile la care se referă: evaluarea sistemului; evaluarea aşezământului de
cultură sau învătământ; evaluarea programelor, evaluarea profesorilor şi ai
altor factori educaţionali; evaluarea subiecţilor(elevi, sportivi).
Estimarea şi evaluarea sunt acte de valorificare ce intervin în toate
acivităţile umane, mai ales bilaterale. Omul fiinţează sub semnul măsurii şi al
comparaţiei cu alţii şi cu sinele său.
În viziune cibernetică, evaluarea, reprezintă un act prin care se
realizează ameliorarea permanentă a fenomenului sau procesului respectiv,
putând să devină un moment al fenomenului sau procesului ca atare, punctul
de plecare în autoreglarea acestuia. În ultimă instanţă, evaluarea se constituie
intr-o condiţie de desfăşurare a fenomenului sau procesului respectiv, cu
repercursiuni privind schimbarea obiectivelor ţi a strategiilor folosite.
Evaluarea nu trebuie înţeleasă numai ca un control al „cunoştinţelor”
sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci şi ca o cale de perfecţionare a
procesului instructiv-educativ, ce presupune o strategie globală şi strategii
parţiale în cosecinţă.
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Evaluarea se constituie în obiect de studiu al decimologiei
(dokime=probă, examen, şi logos=ştiinţă), disciplină în contextual ştiinţelor
umane în strânsă legătură cu psihologia, pedagogia şi sociologia.
Se fac unele deosebiri între evaluare şi control, aşa cum şi J.M.
Barbier(L”evaluaton en formation), cosideră că avem control când este vorba
de operaţii care se derulează şi care au ca rezultat producerea de informaţii
asupra funcţionării corecte a unei activităţi de formare. Avem evaluare, când
se derulează operaţii cu scopul producerii unei judecăţi de valuare asupra
activităţilor de formare.
Un grup de cercetători din Canada conduşi de Daniel L. Stufflebeau,
sintetizează trei grupe de definiţii pentru evaluare:
1.Evaluarea=măsură(când evaluarea se bazează pe măsurare precisă);
2.Evaluare=congruenţă(cum este în învăţământ, unde permanent se
pot obţine adte despre elev, student, sportiv şi programul lui, retroacţiunea este
imediată, referinţele sunt discrete la obiectivele specifice, etc.);
3.Evaluare=judecare(când se recurge la experienţe sau expertize, când
nu se pierde timp cu analiza unor date)
În perspectivă istorică, teoriile despre evaluare se pot grupa în trei
perioade mai importante:
-perioada testelor – sfârşitul sec. XIX şi începutul secolului XX, până în
1910;
-perioada măsurătorilor, 1910 – 1930;
-perioada evaluării, începută pri 1930 cu exponent principal Henri
Pieron(părintele decimologiei).
Rezultatele evaluării, aşa cum s-a mai afirmat, stau la baza dirijării şi
optimizării activităţii evaluate. În procesul de învăţământ ea generează
informaţii cu funcţii de autoreglare pt. creşterea eficienţei, actul evaluării
asigurând conexiunea inversă.
În acest proces complex de concept al evluării s-au produs mutaţii de
accent în ultimul timp cu consecinţe în redimensionarea şi regândirea
strategiilor de evaluare. Iată în acest sens câteva dintre ele:
-extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea
rezultatelor – obiectivul tradiţional – la evaluarea procesului, a strategiei care
a condus la rezultatele respective.
-diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a
acestora la situaţii didactice concrete;
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-necesitatea întăririi şi sancţionării rezultatelor evaluării cât mai
operativ, adică scurtarea feed-back-ului, a drumului de la diagnosticare, la
ameliorare;
-centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în
permanenţă a celor negative;
-transformarea subiectului într-un partener autentic al conducătorului
procesului instructiv-educativ şi pe problema evaluării – prin autoevaluare,
interevaluare şi evaluare controlată.
Evaluării i se atribuie funcţii:
1.Prin raportarea la derularea unei secvenţe de învăţare;
-verificarea sau identificarea rezultatelor;
-perfecţionarea şi regularizarea căilor de formare a subiecţilor în
formare;
-sancţionarea sau recunoaşterea socială a schimbărilor operate asupra
subiecţilor în formare;
2.Prin raportarea la nivelul unui grup de subiecţi:
-orientarea deciziilor pedagogice în vederea asigurării unui proces
armonios şi continuu al subiecţilor;
-informarea subiecţilor şi familiei acestora, asupra studiului formării şi
a progreselor actuale sau în perspectivă;
-stabilirea unei ierarhii implicite sau explicite, prin atribuirea, în funcţie
de rezultate, a unui loc sau rang valoric în grup.
3.Prin coroborarea celor două clasificări anterioare, se pot sintetiza
următoarele funcţii:
-de constatare;
-de informare;
.de diagnosticare;
-de prognosticare;
-de decizie;
-pedagogică;
Distingem de asemenea o tipologie a evaluării, care se poate analiza
după unele criterii:
1.După calitatea evaluării:
-parţială;
-globală;
2.După dimensiunea temporală:
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-iniţială;
-intermediară;
-finală;
3.Prin coroborarea celor două criterii rezultă:
-evaluare cumulativă(sumativă);
-evaluare continuă(formativă);
4.După nivelul de raportare a subiectului faţă de obiectivele propuse:
-evaluare normativă(comparativă);
-evaluare criterială – stabilirea nivelului la care se află subiectul faţă de
obiective.
II. CONŢINUTUL EVALUĂRII
Ca orice proces instructiv-educativ, evaluarea presupune trei elemente
sau trei faze, trei etape, trei secvenţe:
a)verificarea;
b)aprecierea;
c)notarea sau acordarea de calificative.
Verificarea poate fi la rândul ei:
-orală:
-scrisă;
.practică.
Primele două forme sunt pentru verificarea cunoştinţelor teoretice în
activitatea de educaţie fizică sau antrenamentul sportiv.
a)Verificarea practică este valabilă pentru aproape toate componentele
modelului, inclusiv pentru dezvoltarea fizică.
Prin verificarea practică, se urmăreşte identificarea capacităţii de
aplicare a ceea ce se dobândeşte sau se dezvoltă în procesul instructiv-educativ.
În unele situaţii rezultatele se pot măsura, (operaţia de măsurare), care ajută
orice ştiinţă în formarea unor categorii. În unele ramuri sportive de exemplu,
se pot efectua măsurători exacte, în altele nu, mai ales în cele cu conţinut
tehnic sau tactic.
Aşadar, verificarea nu înseamnă neapărat măsurare, sfera mai largă
fiind verificarea.
Testarea reprezintă o variantă a verificării, care are la bază proba
practică sau scrisă, la educaţie fizică şi sportivă.
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b)Aprecierea, este a doua fază a evaluării din punct de vedere
cronologic/temporal, ce nu acoperă singură actul complex al evaluării, fiind
„act psihopedagogic de determinare prin note, calificative, puncte,clasări a
rezultatelor instructiv-educative obţinute de subiect la un obiest de studiu.
Aprecierea este condiţionată de natura probei şi reflectă realitatea
execuţiei subiectului în conştiinţa celui care face aprecierea şi emiterea unor
judecăţi de valoare, în scris sau verbal. Se poate spune despre apreciere că este
obiectivă atunci când rezultatele sunt măsurabile – în metrii, în secunde, în
puncte, etc. – sau subiectivă, atunci când rezultatele nu sunt măsurabile,ci
doar observabile, „ochiometrice”. Pentru eliminarea subiectivismului este
nevoie de multă experienţă didactică, pregătire profesională şi de mult fairplay. Există unele motive tipice sau cauze ce determină abateri de la
aprecierea obiectivă:
-graba cu care coordonatorului procesului instructiv-educativ, ia decizia
privind notarea;
-tendinţa conducătorului de a încuraja, fără măsură, pe unii subiecţi
neâncrezători în forţele păroprii, leneşi sau timizi;
-starea de nervozitate a conducătorului;
-buna dispoziţie a coducătorului;
-eventualele influenţe nefaste;
- influenţe nepotice din partea subiectului;
-poluări de diferite naturi: zgomot, ţipete, alarme, bani,etc.;
Autoaprecierea presupune focalizarea atenţiei asupra propriilor
prestaţii, bune sau rele, reuşite sau nereuşite. Autoaprecierea poate fi
obiectivă, atunci când subiectul este conştient de capacităţile sale şi de
disponibilităţile psihice sau fizice.
Autoaprecierea înseamnă autocontrol, se manifestă spontan şi dirijat,
depinde de contextul didactico-motric şi de cel socio-afectiv.Prin
autoapreciere, subiectul „corect”,face un efort de plasare a „meritului”
personal pe scara valorică a grupului din care face parte şi aceasta aproape
întoată ontogeneza, pe fondul unei civilizaţii avansate.
c)Notarea sau acordarea de calificative, reprezintă ultima fază a
evaluării din punct de vedere temporal şi nu al importanţei. Se materializează
prin acordare de note sau calificative,când trebuie să se ţină seamă de funcţiile
notelor – didactică, educativă şi socială.
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După autorul român Vasile Pavelcu în lucrarea sa „Principii de
decimologie”, nota îndeplineşte următoarele funcţii:
-de informare – pt. subiecţi, părinţi, profesori, antrenori;
-de reglare a procesului de învăţare;
-educativă;
-de catalizator al unui nivel optim pt. subiect;
-terapeutică, rol dinamizator sau mobilizator;
-patogenă, putând induce stress şi discomfort psihic la subiecţi, în caz de
insucces.
Notele se pot constitui într-un limbaj un soi de comunicare între
conducătorul procesului instructiv-educativ şi beneficiarul acestui proces –
elev, student, militar, sportiv, etc. Notarea poate fi :
Iniţială, intermediară, finală, episodică, continuă, curentă, permanentă.
III. CRITERIILE DE EVALUARE - decurg din obiectivele procesului
care se evaluează.
La educaţia fizică şi antrenamentul sportiv criteriile mai importante
sunt:
-Performanţa motrică, rezultatul la probele de control;
-Progresul realizat de subiect;
-Calitatea şi cantitatea elementelor însuşite în raport cu prevederile
programei de specialitate –planul de pregătire;
-Capacitatea subiectului de a aplica în practică elementele însuţite;
-Capacitatea de practicare independentă a celor însuţite;
-Capacitatea de restructurare a subiectului;
-Nivelul cunoştinţelor teoretice însuţite de subiect;
-Atitudinea subiectului faţă de educaţia fizică şi de sportul de
performanţă;
-Nivelul de dezvoltare fizică a subiectului.
CONCLUZIE: Toate criteriile sunt la fel de importante, nu există nici unul „cel
mai important”.
IV.METODELE DE EVALUARE – corespund criteriilor prezentate, dar
nu trebuie confundate cu acestea . Acestea sunt:
-de verificare şi de apreciere;
-de notare sau acoradre de calificative.
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1.Metodele de verificare:
-Trecerea probelor de motricitate prevăzute în diferite sisteme sau cele
impuse de profesor-antrenor;
-Trecerea unor probe de cunoştinţe teoretice de specialitate;
-Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică;
-Executarea de către elevi, sportivi a unor deprinderi şi priceperi motrice
în condiţii analoge probei din ramura respectivă;
-Executarea de către elevi, sportivi a unor deprinderi şi priceperi motrice
în condiţii concrete de concurs, conform cu regulamentele;
-Observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor observaţiei.
2.Metodele de apreciere şi notare sau acordare de calificative:
-metoda aprecierii verbale- necesară,metodică, educativă;
-metoda de aprecier şi notare sau acordare de calificative pe baza unor
norme sau baremuri cuprinse în anumite tabelevalabile pe plan naţional, zonal
sau local – „metoda absolută”;
-metoda relativă;
-metoda progresului individual,
-metoda de apreciere pebaza nivelului execuţiei tehnice sau tactice, care
invocă competenţa profesională a cadrului didactic;
-metoda metodico-didactică, de îndeplinire a unor sarcini speciale.
V. MODELE DE EVALUARE
Aşa cum aminteam la începutul referatului pot fi evaluate ţi instituţiile.
Un astfel de model a fost emis în România pt. eveluarea cluburilor sportive
şcolare, pe baza unor criterii, indicatori generali şi de evaluare , măsuraţi în
puncte.
Acest model a avut drept scop realizarea pe plan naţional a unei ierarhii,
a unui top în care să se regăsească toate unităţile de performanţă , structuri
sportive M.Ed.C.T., indiferent de ramurile sportive care se practică în acestea.
Deşi cu unel lacune în ceea ce priveţte sistemul de punctaj, acest model era
necesar , mai ales pt. distribuirea fondurilor şi aşa foarte reduse ale acestui
minister.
Modelul evaluării sportivilor într-o etapă de pregătire specifică asistată
de calculator. Pe baza datelor culese la fiecare antrenament kaiaciştii sau
canoiştii unei secţii, unui lot sunt evaluaţi în funcţie de Tabelul cu dinamica
timpilor, care realizează o ierarhie obiectivă, de multe ori necesară în
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formarea echipajelor. Acest model a fost aplicat cu succes de mulţi antrenori
la nivelul loturilor naţionale şi a secţiilor de kaiac-canoe. La elaborarea
acestui model am colaborat personal cu colegii de la lotul naţional de juniori 1997 şi cu specialişti în informatică.
Un alt model de evaluare deşi considerat perimat, a fost Sistemul de
evaluare naţional, SUVA(sistemul naţional de verificare şi apreciere) şi care a
avut obiectiv , educaţia fizică şcolară, chiar dacă a fost îndelung discutat şi
contestat.

