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Au fil du temps, il m’est apparu important de soutenir particulièrement le développement des’habiletés d’autoévaluation 
chez mes élèves. Cette préoccupation a pris de plus en plus d’importance alors que j’approfondissais ma compréhension 
de la notion de métacognition et que je faisais des liens avec le développement des compétences et de l’autonomie 
intellectuelle. 

Les objets à autoévaluer peuvent être de diverses natures: la qualité d’un produit, d’une activité, d’un projet; l’efficacité 
d’un processus ou d’une démarche; les caractéristiques personnelles, ses points forts, ses points faibles, ses comportements, 
ses réactions, ses capacités, sa contribution, son intégration; sa compétence dans un domaine spécifique, le degré, le niveau 
de développement de cette compétence, sa progression, son autonomie, l’état de ses ressources personnelles (connaissances, 
habiletés, attitudes), sa capacité à identifier et à exploiter des ressources externes pertinentes.  

 
 

Astăzi societatea are nevoie de persoane competente, capabile să se adapteze condiţiilor socioeconomice 
mereu în schimbare, de persoane ce au formate şi dezvoltate diferite competenţe. 

În Le Petit Larousse se menţionează similitudinea dintre capacitate, competenţă şi abilitate, dar definiţiile 
se raportează în special la domeniul juridic. 

Competenţa este aptitudinea unei persoane de a decide; este cunoaşterea aprofundată într-o materie; este 
capacitatea recunoscută într-o anumită materie, ceea ce dă dreptul de a judeca. 

Conform unor concepte, competenţa implică un nivel înalt de performanţă (U.Şchiopu). Alţi autori consideră 
că termenul „competenţă” se referă la un nivel minim al performanţei, în timp ce „standardul solicită desfă-
şurarea unei activităţi la un nivel de performanţă”; „competenţa este un ansamblu de cunoştinţe şi de savoir-
faire în măsură să permită realizarea, într-o manieră adaptată, a unei sarcini sau a unui ansamblu de sarcini”. 

Competenţa este percepută ca „o abilitate însuşită, graţie asimilării de cunoştinţe pertinente şi experienţei, 
care consistă în circumscrierea şi rezolvarea unor probleme specifice”. 

Competenţă înseamnă „abilitatea, capacitatea care permite reuşita în exercitarea unei funcţii sau în 
exercitarea unei sarcini”. 

Competenţa este „capacitatea uni persoane de a exercita o responsabilitate sau de a executa o sarcină”. 
Putem remarca că în unele definiţii sunt stabilite corelaţii între competenţă – capacitate – aptitudini, care 

subliniază o idee primordială, aceea a competenţei ca ansamblu integrator. 
Astfel, în viziunea lui I.Maciuc, competenţa reprezintă cunoştinţe ce au devenit operaţionale, ceea ce 

presupune flexibilitate comportamentală, adaptabilitate, dar şi un grad sporit de eficienţă. 
Din aceste considerente, competenţa poate fi descrisă drept o capacitate intelectuală ce operează cu 

variate posibilităţi de transfer (capacitatea de a comunica, decide, selecta, evalua date, informaţii, relaţii), 
capacitate care îşi asociază componente afective şi atitudinale, de motivare a acţiunii. Competenţa implică 
complexe integrate de cunoştinţe, abilităţi, capacităţi şi atitudini. 

Am putea concluziona că, de fapt, competenţa este importantă prin funcţionalitatea ei anume atunci când 
persoanei i se cere soluţionarea unei probleme anumite, estimarea nivelului de realizare în circumstanţe reale. 

În ţările membre ale Uniunii Europene se promovează o abordare funcţională a competenţelor. Reforma 
VET (European Vocational Training) este orientată spre a crea un model de calificare pe bază de competenţe. 
Dezavantajul acestei abordări constă în concentrarea mai degrabă asupra competenţelor „aparente” decât 
asupra achiziţiei sistematice de cunoştinţe, accentul punându-se pe competenţele funcţionale, pe modalitatea 
şi capacitatea de a lucra în standardele relevante. 

Astfel, în crearea şi dezvoltarea standardelor profesionale conform reformei VET se consideră competenţă 
„descrierea a ceva ce o persoană care lucrează în acest domeniu ar trebui să poată face”. 



Seria “{tiin\e ale educa\iei” 
Pedagogie ISSN 1857-2103 

 95

Competenţa, la rândul său, este alcătuită din cinci componente: 
• componenta cognitivă (cunoştinţe, înţelegere şi experienţă); 
• componenta funcţională (aptitudini); 
• componenta personală (a ştii cum să te comporţi); 
• componenta etică (valori personale şi profesionale); 
• metacomponenta (capacitatea de a face faţă incertitudinii şi criticii). 
Abordarea multidimensională a competenţei se produce în Germania şi în Franţa către anii ’80-90 ai 

secolului al XX-lea. Iniţial, se dezvoltă aspectele conceptuale ale competenţei, apoi cel al abordării şi 
dezvoltării a noi modele de competenţe, fiind determinat rolul lor în dezvoltarea şi evaluarea individuală. 

Abordarea franceză este mai amplă, considerându-se: 
− savoir (cunoştinţe); 
− savoir- faire (funcţionale: perceperi/deprinderi); 
− savoir-etre (comportamentale); 
− savoir-vivre (atitudini). 
Astfel, s-ar putea argumenta că o definiţie de competenţă se bazează pe patru aspecte: cunoştinţe (savoir), 

experienţă (savoir-faire), caracteristici comportamentale (savoir-etre) şi (savoir-vivre) atitudini. 
În 1996, şi sistemul educaţional german, în urma unei reforme, a evoluat la „competenţe”. Acestea sunt 

împărţite în competenţe de activitate – handlungskompetenz (dorinţa şi capacitatea de a soluţiona probleme 
şi de a face faţă provocărilor, bazate pe cunoştinţe, precum şi competenţa de a evalua rezultate), competenţe 
personale – personalkompetenz (competenţa de a evalua şi alege anumite direcţii de dezvoltare în unele 
domenii din viaţa cotidiană), competenţe cognitive – sachkompetenz (competenţa de a gândi şi acţiona în 
mod eficient, dezvoltând competenţele cognitive şi cele funcţionale) şi competenţe sociale – soziakompetenz 
(competenţa de a acţiona etic, responsabil, dezvoltând respectul faţă de cei din jur şi faţă de sine). 

Cea mai de succes se consideră abordarea multidimensională a competenţei (cum ar fi exemplul propus 
de Francoise Delamare, Le Deist şi Jonathan Winterton), deoarece modelele unidimensionale nu reflectă în 
mod adecvat conceptul de „competenţă”. Modelul multidimensional reflectă cu o mai mare precizie natura 
interacţiunii dintre cunoştinţe, abilităţi şi competenţe sociale, care reprezintă cheia spre performanţă. 
Competenţele necesare pentru o exercitare eficientă a unei activităţi se reflectă în patru dimensiuni: cognitive, 
sociale, funcţionale şi în dimensiunea meta. 

Meta-competenţele se consideră deschiderea spre formarea de noi competenţe. Prin combinarea acestor 
competenţe în proporţii diferite, vom obţine competenţe practice. Prin modelul multidimensional al compe-
tenţelor toate abordările de mai sus nu vin în conflict, ci se află în corelaţie, prezentată printr-un tetraedru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1. Modelul competenţei propus de F.Delamare, L.Deist şi J.Winterton. 

 
În literatura rusă la acest subiect pot fi distinse două noţiuni: „компетентность” şi „компетенция”. Aceste 

două noţiuni, care la prima vedere par a fi identice, au semnificaţii diferite, „компетенция” referindu-se la o 
abilitate anume pe care o posedă individul, în timp ce „компетентность” reprezintă un ansamblu de compe-
tenţe pe care le deţine individul. 

Nu am putea contrazice părerea lui Y.G. Tatur, care susţine că competenţele sunt caracteristici (calităţi) 
individuale ce permit implicarea şi activitatea în anumite domenii. Baza acestei calităţi sunt cunoştinţele, 
informarea şi conştientizarea, experienţa socioumană. În consecinţă, educaţiei îi revine rolul cel mai important 
în modelarea noii identităţi. 

Sociale 
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Din contextul celor expuse derivă şi necesitatea de a sprijini dezvoltarea competenţelor de autoevaluare la 
elevi. Această preocupare a devenit cu mult mai importantă odată cu aprofundarea conceptului de metacogniţie 
şi corelarea acesteia cu dezvoltarea competenţelor de autoevaluare şi a autonomiei intelectuale. 

Autoevaluarea poate fi examinată atât ca o modalitate de dezvoltare a competenţelor de formare şi dez-
voltare personală, cât şi ca o perspectivă de apreciere şi notare. Astfel, am putea menţiona necesitatea de 
formare la elevi a competenţelor de autoevaluare, ceea ce îi va ajuta să evalueze ei înşişi şi să se autoaprecieze, 
factor esenţial pentru a putea înţelege sensul evaluării şi al aprecierilor făcute de către profesor. În consecinţă, 
autoevaluarea trebuie să devină o cale de învăţare. 

În contextul practicilor de autoevaluare se disting conceptele de autotest, autoexaminare şi de autocorectare. 
Autoevaluarea este mai degrabă o apreciere reflexivă decât o decizie argumentată. Potrivit lui G.Scallon, ea 
este o „apreciere, reflecţie critică a valorilor anumitor idei sau a produsului muncii elevului, evoluţia unor 
situaţii, proceduri şi căi de învăţământ în aspect calitativ, având la bază unele criterii stabilite de elevii înşişi”. 
L.Legendre precizează două condiţii inerente necesare autoevaluării. Una dintre ele ţine de stabilirea unor 
criterii şi obiective stricte, iar a doua cere subiectului capacitatea de a face judecăţi, aprecieri cât mai obiective 
despre el însuşi. 

Autoevaluarea este, în sine, o primă abordare calitativă a gândirii critice. Aceasta este o întoarcere reflexivă 
la un proces, un rezultat al unei activităţi etc. Ea conduce la o constatare pe care un elev o face la examinarea 
comportamentului şi viziunilor sale, precum şi în momentul comentării rezultatelor activităţii. G.Scallon atrage 
atenţia asupra faptului că dezvoltarea competenţelor de autoevaluare este o tendinţă importantă în educaţie. 
În opinia sa, competenţa de autoevaluare este o necesitate a dezvoltării proprii, altfel spus – know-how-ul 
propriu, adică elevul urmează să dobândească nişte obişnuinţe necesare pentru a integra cunoştinţele acumulate. 
Aşadar, autoevaluarea este percepută ca o apreciere reflexivă, ca o decizie, un rezultat, o conştientizare, o 
tendinţă şi presupune un efort substanţial din partea celor implicaţi în acest proces. 

În procesul de dezvoltare a competenţelor complexe şi generale, conceptul de autoevaluare capătă o altă 
valoare decât o simplă apreciere de sine. În plus, ea este atât un calificativ, cât şi o abilitate de dezvoltare, 
orientată spre trei domenii (pe trei axe): autonomie intelectuală, metacogniţie şi dezvoltare de competenţe în 
general. Astfel, practica de autoevaluare devine mai degrabă un obiectiv de formare decât o simplă activitate 
ce ţine în vizor sala de clasă. Evidenţiind acest obiectiv, se recunoaşte o caracteristică formativă şi educativă 
a autoevaluării, care promovează dezvoltarea progresivă, responsabilitatea şi autonomia intelectuală. În 
acelaşi spirit, se creează situaţii de predare-învăţare concepute special pentru a atinge acest obiectiv. 

Procesul de autoevaluare presupune, totodată, activarea potenţialului copilului, în scopul transformării şi 
restructurării sale, asigurând astfel un sens ascendent dezvoltării intelectuale a personalităţii. 

În acest sens, principalele atuuri ale autoevaluării, care servesc drept răspuns la întrebarea „de ce?”, ar fi 
următoarele; 

• În plan personal, autoevaluarea oferă elevilor ocazia de a-şi dezvolta autonomia, deoarece ei ajung să 
transfere în diverse situaţii abilitatea de a evalua realizările proprii; 

• În plan pedagogic, autoevaluarea permite elevilor să îndeplinească o funcţie altădată rezervată strict 
profesorului, care, la rândul său, ar dispune astfel de mai mult timp pentru a satisface nevoile individuale ale 
elevilor. 

• În plan profesional, elevii îşi dezvoltă, prin practicarea autoevaluării, abilităţi din ce în ce mai importante 
în lumea muncii, unde se întâmplă adesea ca o persoană să fie nevoită să împărtăşească aprecierea propriei 
sale performanţe. 

La etapa liceală de studii, un elev independent urmăreşte obiective personale, explicite şi ierarhizate, dispune 
de o gamă de strategii de învăţare, exerciţii de opţiuni pentru realizarea obiectivelor sale şi este capabil să 
identifice progresul şi eşecurile, precum şi, în legătură cu opţiunile sale, să suporte consecinţele ultimelor. 

Aprofundarea strategiilor de control afectează în mod direct competenţele de autoevaluare, procesul de 
evaluare constând în informare, în monitorizarea gândirii, aprecierea activităţilor cognitive, stabilirea rolului 
şi a eficacităţii lor. Prin urmare, strategiile de control permit monitorizarea a ceea ce este de făcut, verifică 
progresul, evaluează şi dirijează procesul în conformitate cu ceea ce se aşteaptă, corelează relevanţa paşilor 
în proces spre succesul aşteptat. Astfel, controlul este o analiză, un diagnostic al calităţii „produselor” şi 
proceselor. Prin urmare, dezvoltarea competenţelor de autoevaluare conferă elevului un grad sporit de 
autonomie şi îi oferă posibilitatea de a-şi crea o imagine cât mai obiectivă asupra posibilităţilor proprii, 
asupra succeselor sau insucceselor personale, precum şi posibilitatea de a-şi identifica locul ocupat în cadrul 
colectivului de elevi, în acelaşi rând posibilitatea de a-şi regla şi ameliora propria activitate. 
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Având în vedere renovările în sfera învăţământului, am putea menţiona că majoritatea programelor de 
studii includ autoevaluarea ca o componentă indispensabilă a evaluării, fie în obiectivele generale ale curriculei, 
fie în lista obiectivelor de referinţă şi a standardelor sau în criteriile de performanţă. În acest context de idei, 
multe criterii de performanţă sunt sugerate pentru a sprijini şi a evalua dezvoltarea competenţelor de autoevaluare, 
indiferent de punctele forte şi slabe. În cele din urmă, putem conchide că unul dintre scopurile educaţiei este 
de a continua în toate programele de gimnaziu şi de liceu promovarea dezvoltării gândirii reflexive şi critice, 
iar toate acestea elevul trebuie să le raporteze la sine pentru a conştientiza nivelul său de performanţă. 

Subiectele autoevaluării pot fi de diferită natură: calitatea unui produs ori a unei activităţi, un proiect şi 
modul lui de realizare, eficacitatea unui proces sau abordarea unei probleme. Caracteristici personale, punctele 
forte, punctele slabe, propriile reacţii şi capacităţile, precum şi competenţele într-un anumit domeniu, gradul 
şi nivelul de dezvoltare al oricărei capacităţi de asemenea pot servi drept subiecte de cercetare a autoevaluării. 
Pe de altă parte, creşterea autonomiei sale, starea resurselor personale (cunoştinţe, aptitudini, atitudini), 
abilitatea de a identifica şi a exploata resursele externe relevante reprezintă aspectul complexităţii subiectelor 
autoevaluării. G.Scallon, de asemenea, sugerează ideea că elevii ar trebui să evalueze în cele din urmă ei 
înşişi propria lor capacitate de a evalua. 

În încercarea de a formula o definiţie a competenţelor de autoevaluare, am conchis:  
„Competenţa de autoevaluare reprezintă estimarea şi aprecierea nivelului propriu de cunoaştere, 

flexibilitate comportamentală, adaptabilitate cu un grad sporit de eficienţă în conformitate cu standardul 
evaluativ manifestat în situaţie concretă”.  

Dezvoltarea competenţelor de autoevaluare la elevi este un proces complex care depinde în egală măsură 
atât de profesor, cât şi de elev şi, nu în ultimul rând, de mediul în care se realizează procesul. Reuşita dezvoltării 
competenţelor de autoevaluare este determinată de elev şi de atitudinea acestuia faţă de proces, de mediul 
familial, precum şi de cel social (clasa de elevi şi profesorul). 

Familia are un rol deosebit în cadrul realizării unei autoevaluări corecte prin promovarea unui sistem de 
exigenţe, prin atitudinea pe care o are faţă de rezultatele şcolare şi prin modul interpretării acestor rezultate. 
Anume în familie trebuie cultivat spiritul unei autoaprecieri corecte şi obiective a rezultatelor muncii sale în 
corelare cu efortul depus şi calitatea celor realizate. Deseori familia se face responsabilă de crearea unor 
situaţii de criză în procesul de autoevaluare, şi anume: subevaluarea ori supraevaluarea posibilităţilor proprii. 

Mediul şcolar şi social este de fapt arealul ce include contribuţia profesorului, a grupului de elevi şi a 
relaţiilor interpersonale ce se manifestă în acest colectiv la dezvoltarea competenţelor de autoevaluare. 
Astfel, contingentul de elevi din clasă reprezintă scara de comparare şi ierarhizare ce poate fi realizată de 
către individul antrenat în proces. Anume aici, în clasă, elevul are posibilitatea de a fi apreciat prin comparare şi 
confruntare în raport cu ceilalţi membri ai colectivului, are şansa să compare singur propriile rezultate 
şcolare cu cele ale colegilor săi, precum şi să se bucure de posibilitatea de a fi apreciat de către colegi. De 
asemenea, rezultatele celorlalţi reprezintă un punct de referinţă pentru atingerea unor idealuri educaţionale. 

În acest context am putea conchide că mediul şcolar poate avea un efect stimulativ în procesul de dezvoltare 
a competenţelor de autoevaluare. Însă, în acelaşi timp există probabilitatea unei influenţe negative din colectiv, 
care ar putea genera diminuarea calitativă a procesului de formare a competenţelor, precum şi corectitudinea 
aprecierilor făcute de către colectiv şi elev în parte. Aspectul negativ al influenţei mediului şcolar ar putea fi 
generat de relaţiile interpersonale existente între colegii de clasă, de spiritul exagerat de competiţie ce ar 
putea să existe între colegi, precum şi de atitudinile de simpatie şi antipatie ale unor membri ai colectivului. 

Este evident şi faptul că un rol primordial în acest mediu revine profesorului, care, realizând o evaluare 
corectă şi argumentată, are menirea dirijării spre o autoevaluare corectă şi de perspectivă. După cum menţio-
nează F.Mogonea, citându-i pe mai mulţi autori, „aprecierile sale repetate, evaluările sale devin prin interio-
rizare autoaprecieri, autoevaluări”. Urmează să ţinem cont şi de faptul că în aprecierile sale profesorul trebuie 
să etaleze răspunsurile elevilor la toate criteriile în baza cărora vor fi apreciate. Formarea competenţelor de 
autoevaluare cere familiarizarea şi a elevilor cu aceste criterii de evaluare. Important este ca profesorul să 
cunoască şi să utilizeze metodele ce stimulează dezvoltarea acestor competenţe. 

Suntem întru totul de acord cu F.Mogonea care insistă asupra faptului că profesorul ,,trebuie sa creeze 
situaţii diverse şi multiple în care elevul să-şi poată exersa capacităţile de autoevaluative”. 

Cel mai important rol în procesul de dezvoltare a competenţelor de autoevaluare revine totuşi elevului, 
deoarece acest proces trebuie realizat asupra propriei persoane, asupra propriei activităţi şi asupra propriilor 
rezultate. Anume de elev depinde racordarea persoanei sale la criteriile evaluative propuse de profesor. Elevul este 
cel care trebuie să conştientizeze necesitatea, utilitatea, rolul procesului în care se implică şi pe care îl realizează. 
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Pentru a sprijini dezvoltarea competenţelor de autoevaluare, paralel cu elementele enumerate sunt identificate 
şi luate în considerare două aspecte: procesul şi instrumentele. În ceea ce priveşte procesul, pot fi propuse 
unele etape care ar contribui la concentrare şi precauţie şi care ar putea anticipa unele capcane şi evita unele 
eşecuri. În plan instrumental, putem pleda cu siguranţă la instrumentele evaluării, dar, de asemenea, şi la 
instrumente pentru colectarea de date (sondaje, chestionare, teste) pentru cercetare cantitativă sau calitativă, cu 
un accent special pe acesta din urmă, precum şi la strategiile folosite pentru dezvoltarea practicii metacognitive. 

St.Pierre propune un proces complex de autoevaluare care ar putea include mai multe etape. Având în 
vedere dezvoltarea progresivă de calificare, ea se poate axa pe una sau alta dintre etape, în funcţie de compe-
tenţele ce urmează a fi dezvoltate, de nivelul de maturitate, de tendinţele şi abilităţile metacognitive. În ceea 
ce priveşte planificarea şi controlul strategiilor vizate, considerăm că ele ar putea fi similare celor de predare-
învăţare-evaluare. 

Prima treaptă are la bază crearea condiţiilor de realizare şi pregătirea procesului. La această treaptă se cere: 
• A formula prioritar obiective, care implică atât cunoştinţele, înţelegerea, partajarea, cât şi angajamentul 

personal. 
• A simula sarcini şi activităţi care să conducă la dezvoltarea şi exercitarea competenţelor menţionate. 
Etapa următoare pune în vizor calităţile produsului/procesului şi îl apreciază prin: 
• Analiza probelor pentru a identifica calităţile, caracteristicile manifestate ale unui produs sau proces de 

succes. 
• Formularea sau apropierea criteriilor de prioritate, a indicatorilor de scalele de rating. 
• Efectuarea sarcinilor de constituire a indicilor de calitate. 
• Compararea calităţii produsului sau a procesului, dacă este necesar. 
• Gândire critică, de decizie. (Acest pas este deosebit de important în procesul de autoevaluare.) 
• Autoreglarea (de exemplu, propunerea modificărilor care sugerează utilizări în aspecte diferite).  
Formarea competenţelor de autoevaluare la elevi este considerată şi drept o consecinţă a realizării corecte 

a evaluării profesorului, dar şi a antrenării permanente şi progresive a elevului în procesul evaluativ. Evaluarea 
profesorului trebuie să determine autoevaluarea elevului, controlul realizat de către cadrul didactic trebuie să 
genereze, prin interiorizare, autocontrolul (V.Pavelcu). Ca şi în cazul altor competenţe, este nevoie de a realiza 
o activitate îndelungată, variată şi corectă în domeniul evaluativ, cu atât mai mult că anume în acest domeniu 
ar putea apărea o dilemă ce ar încetini şi ar diminua procesul de formare a competenţelor de autoevaluare la 
elevi şi predispunerea acestora către autoevaluare, şi anume: subiectivismul. 

Formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare reprezintă un imperativ al timpului, deoarece ele 
au o importanţă deosebită şi o implicare în întreaga activitate şcolară a elevilor, precum şi la un nivel mai 
avansat de activitate socială. Astfel, posibilitatea şi capacitatea de a realiza o autoevaluare cât mai corectă şi 
obiectivă reprezintă una dintre condiţiile reuşitei şi ale succesului oricărei altei activităţi ulterioare celei 
şcolare, cum ar fi cea profesională. În acelaşi timp, trebuie de menţionat că autoevaluarea predispune spre 
autoformare, autocontrol, autoeducaţie, autoperfecţionare. 

Studiul literaturii de specialitate denotă că problema autoevaluării este insuficient abordată. Acest subiect 
este analizat doar în relaţie cu procesul de evaluare sau ca o metodă alternativă de evaluare a cunoştinţelor. 

L.Allal, precum şi alţi autori, consideră că în cadrul evaluării formative pot fi utilizate trei modalităţi de 
implicare activă a elevului în actul evaluării. 

• Autoevaluarea propriu-zisă, sau autoevaluarea în sens strict, care reprezintă un demers autonom, realizat 
graţie unui instrument de evaluare ce permite celui care învaţă să verifice etapele procesului de învăţare şi să 
stimuleze progresele asupra unor aspecte precise; ea presupune un dialog cu sine însuşi, o reflecţie metacognitivă. 

• Evaluarea mutuală reciprocă, sau non-reciprocă, care permite elevilor să-şi însuşească criteriile de 
evaluare stabilite în comun sau de către profesor. 

• Co-evaluarea, care presupune evaluarea între elevi sau grupuri de elevi, cum ar fi schimbarea reciprocă a 
lucrărilor, reflecţii, analize în comun asupra greşelilor evidenţiate. Aceasta dă posibilitatea iniţierii unui dialog 
între profesor şi elevi în legătură cu abaterile apărute în aprecierile realizate. 

În această perioadă, când se cere o motivare sporită pentru a obţine succesul şcolar, necesitatea dezvoltării 
competenţelor de autoevaluare este mai relevată ca oricând. Elevii întâmpină dificultăţi în realizarea procesului 
autoevaluativ, deoarece sunt mai puţin implicaţi în activităţi de autoapreciere, autocontrol, autonotare, 
autoevaluare. Acestea, la rândul lor, s-ar putea explica prin complexitatea programelor curriculare, prin lipsă 
de timp, ceea ce reduce atenţia profesorilor asupra acestui aspect evaluativ. 

Formarea competenţelor de autoevaluare duce la realizarea unui proces de comunicare a elevului cu sine 
şi are largi valenţe formative, întrucât feed-back-ul oferit de evaluare nu mai este unidirecţional, orientat spre 
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cadrul didactic, ci generează schimbări interne, personale, puternice la nivelul individului supus educaţiei – 
elevului. Astfel, intervenţia reglatoare a cadrului didactic îşi diminuează din importanţă. În prim-plan apare 
necesitatea găsirii căilor optime pentru formarea competenţelor autoevaluative ale elevilor. 

Efectele benefice ale autoevaluării sunt resimţite pe mai multe planuri. Pe de o parte, cadrul didactic 
primeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor; pe de altă parte, elevul înţelege nevoia efortului pentru 
atingerea obiectivelor stabilite, îşi cultivă motivaţia faţă de învăţătură şi capătă o atitudine responsabilă de 
adevărat subiect al acţiunii pedagogice, de participant activ la propria sa formare. 

Dezvoltarea competenţelor autoevaluative la elevi devine necesară şi din considerente care privesc 
organizarea activităţii şcolare. Se are în vedere numărul, relativ mare, de elevi, dintr-o clasă, a căror evaluare 
poate diminua sensibil, mai mult decât este de dorit, timpul necesar activităţii de instruire-învăţare, numărul 
redus de ore pe săptămână la unele discipline, încărcarea programelor care obligă la utilizarea timpului 
disponibil pentru verificări. Asemenea circumstanţe reduc esenţial posibilitatea cadrului didactic de a evalua 
performanţele elevilor, astfel încât să determine cât mai exact evoluarea acestora în activitatea şcolară. 

Autoevaluarea, ca proces de autocunoaştere a propriei personalităţi, este o capacitate care „se formează”, 
ea nu este un „dat”. Ea nu este, deci, numai mijloc utilizat în activitatea didactică, în scopul ameliorării acesteia, 
ci, în acelaşi timp, este şi obiectiv al procesului de formare a elevilor ca personalităţi. 

Acţiunile de autoapreciere a rezultatelor şcolare de către elevi: 
– influenţează pozitiv motivaţia şi atitudinea acestora faţă de învăţare, le oferă satisfacţia muncii rodnice 

împlinite şi îi face încrezători în forţele proprii; 
– semnalează dificultăţile cu care se confruntă elevii, erorile pe care le comit; 
– în acelaşi timp, permit îmbunătăţirea stilului educatorului în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de notare. 
Dezvoltarea competenţelor de autoevaluare şi autoapreciere are efecte pozitive şi în planul dezvoltării 

unor atitudini colegiale, de înţelegere şi întrajutorare între elevi. Aprecierea corectă a colegilor şi a propriilor 
rezultate favorizează dezvoltarea relaţiilor intercolegiale şi, totodată, formează o imagine corectă de sine din 
partea fiecărui component al grupului de clasă. 

Recurgerea sistematică la autoaprecierea rezultatelor constituie un exerciţiu util şi eficace de dezvoltare la 
elevi a „capacităţii valorizatoare”– obiectiv formativ de certă însemnătate pentru devenirea acestora. 

Competenţele de autoevaluare ale elevilor nu sunt, prin urmare, numai efectul indirect al aprecierilor 
operate de către cadrele didactice, „efect al modelului”, ci devin chiar un obiectiv al activităţii de formare a 
subiecţilor; prin autonotare, educabilii sunt conduşi la înţelegerea criteriilor de notare, la înţelegerea că nota 
atribuită semnifică o apreciere şi este o consecinţă firească, inevitabilă, care însoţeşte toate activităţile omului, 
îndeosebi pe cele întreprinse deliberat. 
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