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PROCEDURA DE ELABORARE, VALIDARE  ŞI  APLICARE  A  

TESTELOR DE  EVALUARE  INIŢIALĂ 

 

 

 SCOPUL  PROCEDURII 
 Scopul este acela de a explica modul de elaborare a testelor de evaluare iniţială, de 

aplicare a acestora, de analiză a rezultatelor şi de stabilire a măsurilor ce se impun. 

 

 ARIA DE CUPRINDERE 
 Această procedură se aplică tuturor elevilor din Școala Gimnazială ”Miron Costin” 

Bacău.. 

 

 RESPONSABILITATE 
 - directori; 

 - şefii de comisii metodice şi şefii de catedră 

  

 ETAPELE PROCEDURII  
  Etapa  I 

 Responsabilii catedrelor sau comisiilor metodice convoacă toţi membrii comisiei 

metodice sau catedrei (convocarea se face în scris, şi conţine semnăturile cadrelor 

didactice care au luat la cunoştinţă şi vor fi prezenţi la data/ora/locaţia stabilită). 

   

  Etapa II 

 Stabilirea în cadrul comisiei sau a catedrei a planului de recapitulare pentru fiecare 

nivel de studiu şi întocmirea matricei de specificaţie care realizează corespondenţa 

nivelurilor taxonomice şi unităţile de învăţare/ competenţele cheie/ conţinuturi /teme. 

 

  Etapa  III 

 Stabilirea tipurilor de itemi în concordanţă cu Nota MECTS 1691/12.09.2011 - 

partea întâi cu itemi de tip obiectiv şi/sau semiobiectiv, iar partea a doua cu itemi de tip 

semiobiectiv şi/sau de tip subiectiv) şi a punctajelor pentru fiecare subiect. 

 

  Etapa  IV 

 Membrii catedrei realizează itemi în concordanţă cu nota MECTS 

1691/12.09.2011. Timpul de realizare a propunerilor de itemi este de 3 zile. 

 

  Etapa V 

 După 3 zile se convoacă din nou membrii comisiilor metodice sau ale catedrelor 

pentru elaborarea testului iniţial pe fiecare nivel/domeniu. Testul va ţine cont de nivelul 

achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, abilităţi/deprinderi şi aptitudini, contextul 

social şi condiţiile specifice ale fiecărei unităţi şcolare. 

 

  Etapa VI 

 Pe baza propunerilor aduse de fiecare membru al catedrei, în urma discuţiilor se 

validează testele iniţiale reprezentative pentru fiecare nivel de studiu, iar la module pentru 

fiecare nivel de studiu, domeniu sau calificare. Structura testului va respecta modelele 

orientative prezentate pe site-ul www. edu.ro. Se va întocmi şi baremul de corectare şi 

notare pentru fiecare test iniţial elaborat. 

 Durata testului va fi cuprinsă între 15 şi 45 de minute. 



 

Etapa VII 

Întocmirea unui proces verbal în care toţi membrii catedrei sunt de acord să aplice 

testul validat şi se  obligă să îl aplice la clasă  

 Testul va fi aplicat la clasă în a 3-a săptămână de şcoală. În cazul modulelor se va 

stabili profesorul care va aplica testul ( în general cadrul didactic care are cele mai multe 

ore la module). 

 

  Etapa VIII 

 Predarea testelor însoţite de baremele de corectarea se va face către serviciul 

Informatizare pentru multiplicarea acestora. 

 

  Etapa IX 

 Aplicarea testelor în săptămâna a 3-a. 

 

  Etapa X 

 Evaluarea testelor în săptămâna a 4-a şi interpretarea rezultatelor acestora. 

Rezultatele nu se trec în catalog. 

 

  Etapa XI 

 Diseminarea rezultatelor în şedinţa de catedră şi stabilirea planului de măsuri în 

funcţie de rezultate. Pe baza acestui plan de măsuri se va realiza strategia didactică 

adaptată la nevoile elevilor. 

 

  Etapa XII 

 Rezultatele evaluării se comunică individual elevilor şi părinţilor cărora li se fac 

cunoscute acţiunile pe care profesorul şi le propune în scopul obţinerii progresului şcolar, 

remedierii deficienţelor de învăţare, de a stimula performanţa şcolară şi mai ales măsurile 

necesare susţinerii elevului de către familie 

 

 

 

  DOCUMENTE 
 - convocatoare şi procese verbale de la şedinţele comisiilor metodice; 

 - matrice de specificaţii pentru fiecare obiect, nivel, domeniu sau calificare; 

 - teste iniţiale pentru fiecare obiect, nivel, domeniu sau calificare; 

 - bareme de corectare a testelor de evaluare iniţiale. 

 


