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The article contains examples of methods of evaluation of the primary form pupils 
for the imitative arts. Every method has its rectification standard which allows the teachers 
to use it in the didactical process. Each example is based on the curriculum for the primary 
cycle.  

 
Evaluarea pedagogică vi-

zează eficienţa învăţământului 
prin prisma raportului dintre 
obiectivele proiectate şi rezultatele 
obţinute de către elevi în acti-
vitatea de învăţare [I. Nicola, p. 
395]. Ea se realizează de către 
profesor prin strategii didactice 
adecvate şi constă în formularea 
unor judecăţi de valoare privitoa-
re la rezultatele obţinute de către 
elevi în procesul de învăţământ.  

Pentru evaluarea cunoştin-
ţelor, capacităţilor şi atitudinilor 
elevilor la activităţile de artă plas-
tică se vor utiliza următoarele me-
tode de evaluare: 

• probele scrise: ((teste, expu-
nerea ş.a.); 

• probele orale: (dialog bazat pe 
întrebări şi răspunsuri reali-
zate oral); 

• probele practice: lucrări de 
control (în deosebi, în treapta 
primară se vor utiliza probele 
practice). 

Probele scrise 
În procesul de elaborare a unei 
probe scrise, profesorul va ţine 
cont de următoarele cerinţe: 

• stabilirea scopului probei şi 
definirea obiectivelor ope-
raţionale; 

• alegerea tipului de itemi co-
respunzător fiecărui obiectiv 
(2-3 tipuri de itemi); 

• scrierea itemilor, cu respecta-
rea principalelor cerinţe; 

• elaborarea adecvată a schemei 
de notare; 

• comunicarea şi discutarea re-
zultatelor cu elevii şi părinţii; 

• proiectarea unei strategii de 
ameliorare a dificultăţilor 
constatate. 
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Testul  
În procesul proiectării unui test profesorul va da răspuns la următoarele 
întrebări:  
• Pentru cine proiectez testul şi în ce scop? 
• Ce obiective şi conţinuturi va evalua testul ? 
• Ce fel de itemi trebuie să elaborez? 
Exemple de teste: 
Test de evaluare sumativă 
clasa IV 
Obiectiv de referinţă: Cunoaşterea elevilor cu materiale şi instrumente 

de artă. 
Obiectiv de evaluare: Elevul va fi capabil să identifice materialele şi 

instrumentele de artă; să distingă operele de pictură, desen, sculptură. 
Timp de lucru: 30 min. 

1. Încercuieşte litera şirului ce conţine numai denumiri de instrumente de artă: 
a) acuarelă, lut, cariocă, sculptură; 
b) pensulă, creion, eboşoar, cariocă; 
c) modelaj, lut, pensulă, plastilină; 

2. Încercuieşte litera cuvântului ce nu se referă la un material de artă. 
 

a) acuarelă; b) lut; c) carte; d) guaşă; 
 

3. Citeşte următoarele afirmaţii. Dacă afirmaţia este adevărată încercuieşte litera 
„A”. În cazul dacă afirmaţia este falsă, încercuieşte litera „F” şi înlocuieşte 
cuvântul marcat cu cel necesar în spaţiul liber după litera „F”: 
 

A. F. ( ) Pentru a realiza o sculptură în nisip, nisipul trebuie să fie uscat. 
A. F. ( ) Pentru a realiza o sculptură în lut, lutul trebuie să fie moale. 

 
4. Subliniază cuvintele cu care un sculptor îşi realizează lucrările sale: 

 
Lut, piatră, pânză, bronz, tuş, hârtie, ghips. 
 

5. Uneşte prin săgeţi cuvintele din coloana „A” ce definesc instrumente de lucru cu 
cuvintele din coloana „B” ce indică materialele în care se lucrează cu aceste instru-
mente: 

A B 
Peniţă Acuarelă 
Creion Lut 
Pensulă Tuş 
Eboşoar Plastilină 
 Hârtie 
 Guaşă 



 

 157 

6. Alege cuvintele potrivite din paranteză şi plasează-le în spaţiul liber: 
Artist plastic care: 
...practică grafica se numeşte__________ 
...se ocupă cu pictura se numeşte _______ 
...execută sculpturi se numeşte__________ 
(Arhitect, pictor, grafician, sculptor ) 

 
7. Citeşte propoziţiile de mai jos şi scrie răspunsul pe care-l consideri corect în 
spaţiul liber: 

a) Tabloul care reprezintă un colţ de natură se numeşte_______ 
b) Imaginea care reprezintă chipul, figura unei persoane se nu-

meşte ___________ 
c) Tabloul care reprezintă personaje în acţiune se nu-

meşte__________ 
d) Imaginea care reprezintă obiecte neînsufleţite (flori, fructe, 

vase etc.) se numeşte _____________ 
Barem de corectare la testul de evaluare sumativă (clasa IV) 
 

Nr. 
itemului 

Soluţia corectă Punctaj 

1. b) pensulă, creion, eboşoar, cariocă 2p. 
2. c) carte 1p. 
3. F (umed) 

A 
3p. 

 
4.  Lut, piatră, bronz, granit, ghips  5 p. 
5.  „A” „B” 

 peniţă acuarelă  
 creion lut 
 pensulă tuş 
 eboşoar plastilină 
 hârtie 
 guaşă 

 
6 p. 

 

6. a) grafician 
b) pictor 
c) sculptor 

2p. 
2p. 
2p. 

7. a) peisaj 
b) portret 
c) compoziţie  
d) natură statică (natură moartă) 

3p. 
3p. 
3p. 
3p. 

  Total 35p. 
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Test de evaluare curentă  
Obiectiv de referinţă: Să cunoască modalităţi de utilizare a liniei. 
Obiectiv de evaluare: Elevul va fi capabil să facă deosebirea dintre 

diverse tipuri de linii. 
Timp de lucru: 20 min. 

 
1. Scrie răspunsul pe care-l consideri corect în spaţiul indicat: 
 

a) Linia curbă, rotundă, ondulată se numeşte _____________ 
b) Linia dreaptă, frântă este numită linia_________________ 
 

2. Citeşte următoarele afirmaţii. Dacă afirmaţia este adevărată încercuieşte litera 
„A”. În caz că afirmaţia este falsă, încercuieşte litera „F”. 
 

a) A F Pentru a desena un balon voi utiliza linia frântă. 
b) A F Pentru a reprezenta un triunghi voi folosi linia curbă. 
 

3. Încercuieşte literele care indică figuri executate în linii drepte. 
 
 a. b. c. d. e. 

 
 
 
4. Indică cu săgeata cifrele care sunt realizate în linii drepte şi curbe: 
 

 80 
Linii drepte 6 
 4 
Linii curbe 9 
 11 
 41 

 5. Pentru fiecare cuvânt de mai jos scrie cu ce fel de linii (drepte sau rotunde) le 
vom desena: 

Globul pământesc___________ 
   Stâlp_____________________ 
  Balon____________________ 
  Săgeată___________________ 
  Ulcior____________________ 
6. Completează spaţiile libere: 

Cu linii curbe voi construi forme___________ 
Cu linii drepte voi construi forme___________ 

 7. Linia curbă se aseamănă cu_________________________   
  
 Linia dreaptă se aseamănă cu__________________________  
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 8. Uneşte punctele din primul dreptunghi prin linii drepte şi frânte. 
 Uneşte punctele din al doilea dreptunghi prin linii curbe. 

 

    
Barem de corectare la testul de evaluare formativă 
clasa II  

N r. 
itemului 

Soluţia corectă Punctaj 

1. a) caldă 
b) rece 

3p. 
3p. 

2.  F 
F 

2p. 
2p. 

3. b; d; e; 2p. 
4. Linii drepte – 4, 11, 41. 

 
Linii curbe– 80, 6, 9. 

1p. 
1p. 
1p. 
1p. 
1p. 
1p. 

5. Globul Pământesc – caldă 
Stâlp – dreaptă 
Balon – rotundă 
Săgeată – dreaptă 
Ulcior – rotundă 

2p. 
2p. 
2p. 
2p. 
2p. 

6. a) calde 
b) reci 

2p. 
2p. 

7. a) face asociaţii 
b) face asociaţii 

3p. 
3p. 

8. a) a transformat 
b) a transformat 

2p. 
2p. 

  Total 44p. 
 

Probele practice  
Prin probele practice pot fi 

evaluate 4 capacităţi de bază: 

1. Utilizarea şi organizarea 
aparaturii şi materialelor. 

. 
 
. 
           . 

.                . 
 
         . 
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2. Observarea, măsurarea şi 
înregistrarea datelor. 

3. Manipularea datelor expe-
rimentale. 

4. Planificarea, realizarea şi 
evaluarea investigaţiilor. 
La elaborarea unei probe 

practice profesorul va ţine cont de 
următoarele momente: 

• Să fie indicat obiectivul de 
referinţă şi obiectivul de 
evaluare; 

• Cui îi este adresată proba; 
• Instrucţiuni clare pentru 

elevi; 
• Timpul acordat; 
• Sarcinile clar formulate; 
• Criterii de evaluare sau 

schema de notare pentru 
fiecare calificativ (sau no-
tă); 

 
Probă practică 
Clasa II 
Obiectiv de referinţă: Să utilizeze linia în scopul redării unor 

expresivităţi plastice. 
Obiective de evaluare: Elevul va fi capabil să reprezinte 

expresivităţi plastice aplicând linii drepte şi linii curbe. 
Instrucţiuni pentru elevi: 
Pentru rezolvarea acestei sarcini vei avea nevoie de: 

• Trei foi de desen (20 x 30 cm); 
• Două pensule: lată şi subţire. 
• Tehnica de lucru cu acuarelă sau guaşă (la alegerea ta). 
• Timp de lucru: 90 min. 

1. Reprezintă pe prima foaie o compoziţie cu subiectul „În pădurea de 
spini” executând linii drepte şi frânte de diverse grosimi şi mărimi. 

2. Pe foaia a doua realizează o compoziţie din linii curbe de diverse 
grosimi şi mărimi. Subiectul „Dansul liniilor”. 

3. Realizează o compoziţie prin îmbinarea liniilor drepte cu linii  
curbe. Subiectul „Prietenia liniilor”. 
 Atenţie! 

La realizarea lucrărilor vei ţine seama de următoarele momente: 
1. Utilizarea liniilor drepte, frânte şi curbe în organizarea spaţiului plastic. 
2. Aplicarea liniilor de diferite grosimi şi mărimi. 
3. Expresivitatea plastică: linia, culoarea, viziunea individuală. 
 
Schema de notare pentru proba practică în clasa a II-a 
Criterii de evaluare pentru calificativul /foarte bine/  

• A realizat toate trei lucrări; 
• A aplicat adecvat felurile de linii în toate trei compoziţii; 
• A reprezentat expresivităţi plastice utilizând linia dreaptă şi cea 

curbă; 
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• A utilizat corect materialele şi instrumentele de artă; 
Criterii de evaluare pentru calificativul /bine/ 

• A realizat toate trei lucrări; 
• N-a utilizat adecvat felurile de linii; 
• A reprezentat parţial expresivităţi plastice; 
• A utilizat corect materialele şi instrumentele de artă; 
Criterii de evaluare pentru calificativul /suficient/ 
• A realizat numai două lucrări; 
• N-a utilizat adecvat felurile de linii; 
• N-a reprezentat expresivităţi plastice; 
• N-a folosit corect materialele şi instrumentele de artă; 

 
Probele orale 
Reprezintă metoda de eva-

luare utilizată cel mai des la clasă. 
Proiectarea lor trebuie să se rea-
lizeze cu foarte mare grijă din 
cauza, în special, fidelităţii şi vali-
dităţii scăzute. Asupra răspun-
surilor elevilor influenţează şi aşa 
factori ca: emoţiile, frica, nervozi-
tatea, timiditatea, precum şi tim-
pul îndelungat necesar evaluării 
orale a elevilor unei clase. 

 

Avantajele: 
• Interacţiunea directă pro-

fesor – elev; 
• Posibilitatea de a alterna 

întrebările în funcţie de ca-
litatea răspunsului; 

• Posibilitatea justificării 
răspunsurilor; 

• Evaluarea 
comportamentelor din do-
meniul afectiv. 

 

 
Probă orală 
Conversaţie dirijată 
Clasa II  
Obiectiv de referinţă: Cunoaşterea materialelor şi instrumentelor de 

artă. 
Obiectiv de evaluare: Elevul va fi capabil să identifice materiale şi 

instrumente de artă. 
1. Numeşte ce instrumente şi materiale utilizăm la activităţile 

de artă plastică? 
2. Care sunt materialele de artă utilizate în pictură? 
3. Care sunt materialele de artă utilizate în desen? 
4. La lecţiile de modelaj cu ce materiale şi ustensile vom lucra? 
5. În ce material îţi place să lucrezi şi de ce? 
6. Cum se numeşte persoana care pictează tablouri? 
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Pentru evaluarea obiectivă a rezultatelor şcolare la educaţia artistico-
plastică profesorii vor ţine cont de particularităţile de vârstă ale elevilor şi 
vor utiliza toate tipurile de evaluare şi o gamă vastă de metode de evaluare. 
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