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          Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 

ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este 

vorba de o lecție de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. Introducerea metodelor interactive 

în procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu succes calculatorul, 

proiectorul, tableta, Internetul în diferitele etape ale lecției. Totuși, în etapa de evaluare și mai ales 

autoevaluare, nu foarte mulți folosesc ”gadgeturile”, cu care elevii sunt extrem de obișnuiți, din diverse 

motive. Lucrarea de față prezintă un instrument online deosebit de eficient și ușor de folosit și de aplicat, 

atât la clasele primare, cât și la cele gimnaziale, în procesul de evaluare (inițială, continuă sau sumativă) 

și autoevaluare. Sub numele de Plickers, aplicația poate fi utilizată în beneficiul tuturor participanților la 

procesul de evaluare. 

       Evaluarea elevilor – în diferitele stadii: inițială, continuă, sumativă, presupune un grad de efort atât 

din partea cadrului didactic, cât și din partea elevilor. Dacă, în general, rolul elevului se rezumă la a 

susține diferitele teste și în unele cazuri,la a se autoevalua și autocorecta, rolul profesorului este ceva mai 

complex. Cadrul didactic trebuie să țină cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea, 

evaluarea testelor pe care le propune elevilor. Metodele tradiționale de evaluare sunt bine cunoscute și 

uzitate frecvent la toate nivelurile de învățamânt. Acestea crează un anumit grad de satisfacție și confort, 

pornind de la ideea că ceea ce este experimentat și implementat de mulți și de o mai lungă perioadă, are 

șanse ridicate de succes. Elevii au însă un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evaluați. Ce pot face 

cadrele didactice să diminueze, sau chiar să elimine acest disconfort? 

      Unul dintre răspunsurile pe care le dau frecvent profesorii este ca testul să cuprindă elemente de care 

elevii sunt interesați, adecvate vârstei, nivelului de pregătire și înțelegere. Trebuie să admitem că  este 

dificil să gândești un test ”universal”  în condițiile în care un profesor predă atât la ciclul primar cât și la 
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ciclul gimnazial. Și totuși, există un lucru care ar putea să combine toate cele de mai sus, astfel încât elevii 

să-și dorească să fie testați mai des decât de obicei, indiferent de nivelul de vârstă. Introducerea a unui 

singur ”gadget” în procesul de evaluare poate schimba perspectiva elevilor asupra întregului proces. 

Elevii care se pregătesc să susțină un test de limbă recunoscut în plan internațional – de obicei elevi din 

ciclul liceal –  sunt familiarizați cu testele asistate de tehnologie. 

     Dar ce ne facem cu cei din școala primară și gimnazială, care nu beneficiază atât de mult de testare 

asistată de calculator, deși, la rândul lor, sunt familiarizați cu folosirea unei tablete, a unui smartphone și 

cu navigarea în spațiul virtual. Mă alătur celor care sunt convinși că aceste abilități ale elevilor trebuie 

folosite în favoarea lor, putând fi folosite și la testările din clasă. 

   Un bun început ar putea fi folosirea aplicației Plickers (http://plickers.com) – un instrument interactiv 

și totodată, o modalitate versatilă de a crea teste de tip grilă și adevărat/ fals pentru elevii din ciclul 

primar și gimnazial. Aplicația are o interfață extrem de prietenoasă, tocmai prin simplitate și ușurința cu 

care și un cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze o clasă (prin introducerea numelui 

elevilor), un test. Profesorul are posibilitatea să-și formuleze întrebările, numărul de răspunsuri, tipul de 

răspunsuri, poate adăuga imagini pe baza cărora va formula întrebările. Elevii nu au nevoie de lucrare 

scrisă, deoarece aplicația permite proiectarea (cu ajutorul unui videoproiector) intrebărilor și a 

variantelor de răspuns, aceștia răspunzând doar prin ridicarea unui card (unic prin formă și personalizat) 

ce este oferit gratuit de aplicația Plickers. 

    Avantajele acestui tip de evaluare online sunt multiple, atât pentru elevi , cât și pentru 

profesori. Elevii se simt mult mai confortabil știind că participă la un nou mod de a fi testați și că 

această nouă metodă implică și gadgeturi și aplicații pe care ei le folosesc zilnic (Internet, 

tabletă, smartphone). Simplul fapt că nu mai scriu răspunsurile pe o foaie, ci răspund cu ajutorul 

unui card pe care profesorul îl scanează cu tableta sau telefonul inteligent, faptul că răspunsurile 

lor sunt ”live” îi motivează să se concentreze asupra evaluării cu mai multă responsabilitate. De 

asemenea, elevii sunt câștigați și prin faptul că la finalul testului pot primi scorul/ nota pe loc, 

aplicația afișând pentru fiecare participant la test răspunsurile corecte și pe cele incorecte 

(acestea fiind marcate distinct prin culoarea roșie). Elevii mai pot primi și fișa individuală cu 

răspunsurile date, astfel încât să se poată realiza autoevaluarea și autocorectarea, care se pot face 

direct în clasă. 

     Profesorii care folosesc aplicația Plickers beneficiază de avantaje de asemenea. Nu mai este necesar ca 

testele să fie corectate în afara clasei, aplicația oferind notele/ scorul elevilor. Notarea este deci obiectivă, 
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pe măsura cunoștiințelor elevilor. De asemenea, aplicația oferă reprezentări grafice cu răspunsurile 

elevilor, făcând astfel ierarhizarea lor mai ușoară. Primele trei întrebări care au primit cele mai slabe 

răspunsuri din parte elevilor sunt afișate, astfel încă profesorul poate să-și facă o idee generală asupra 

celor mai importante elemente asupra cărora trebuie să se revină în perioada ce urmează testului. 

     Notele finale, precum și răspunsurile elevilor la fiecare întrebare sunt centralizate într-un tabel care 

poate fi exportat in Excel, pentru ca aceste date să poate fi prelucrate ulterior sau stocate. Acestea sunt 

arhivate în cadrul aplicației și pot fi accesate ușor prin indicarea clasei și a datei la care a fost dat testul. 

Întrebările pot fi editate, mutate, puse într-o oarecare ordine, șterse, modificate prin niște operațiuni 

simple și vizibile. 

     Aplicația Plickers oferă gratuit cardurile pentru răspunsuri (ce pot fi imprimate și laminate) pe care 

profesorul le poate duce și folosi la orice clasă (fiecare card are un număr, astfel putând fi atribuit câte 

unul fiecărui elev din clasă în ordinea alfabetică, de exemplu). Fiecare latură a cardului reprezintă varianta 

de răspuns pe care elevul o va arăta pentru a fi scanată. 

     Aplicația și metoda în sine funcționează foarte bine și la ciclul primar, dar și la ciclul gimnazial. La 

limba engleză, se pot testa o sumedenie de aspecte cu această aplicație: simple traduceri, exerciții de tipul 

”fill in”, exerciții de ”spelling”, exerciții de vocabular, de recunoaștere a timpului verbal, prepoziții prin 

folosirea unei imagini, exerciții de citire și înțelegere a unui text scurt, pluralul substantivului, etc. 

  Aplicația Plickers poate fi folosită de atât de învățători cât și de profesorii care predau alte materii 

decât limba engleză. Cadrele didactice beneficiază de sprijinul celor care manageriază această aplicație, 

prin serviciu ”Help”, unde se pot adresa cu întrebări, nelămuriri, cărora li se oferă răspunsuri într-un 

timp foarte scurt. 

    Experiența personală îmi spune că, folosind această metodă de testare de la clasa a III-a și până la clasa 

a VIII-a, evaluările elevilor nu mai reprezintă o problemă de angoasă și stres, timpul de testare a scăzut, 

autoevaluarea a devenit un instrument mult mai bine gestionat la nivelul clasei și la nivel de elev, 

obiectivitatea notării este de necontestat, atenția distributivă a elevilor s-a dezvoltat (elevii urmărind 

întrebarea, variantele de răspuns, folosirea cardului cu răspunsuri, monitorizează dacă răspunsul a fost 

înregistrat online etc.). 

     În astfel de condiții, în care confortul personal devine un atu al celui testat, nu putem decât să ne 

așteptăm ca elevii noștri să performeze din ce în ce mai bine. 
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