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Any approach of teaching -learning-evaluation process in the context of using the computer in 
educational systems, it cannot avoid the implication of using computer along of this process. 
This paper presents some problems which it were risen on the implementation of such evalua-
tion techniques, used at the elaboration of knowledge test and docimologic ones, and suggests 
some ways for solving them with direct applicability to the designing of didactic evaluation 
systems assisted by computer. 
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Introducere  
Testele sunt „probe obiective” care se notea-
za la fel de orice corector, întrucât raspuns u-
rile date de cei  evaluati  se compara cu un 
„model de corectare” [Muster, 1970]. Elabo-
rarea unui test de cunostinte  în variante asis-
tate de calculator comporta o suita de teme 
sau  
item-uri (întrebari, exercitii, probleme etc.). 
Item-ul este cea mai mica entitate identifica-
bila a unui test, corelata cu unul sau mai 
multe obiective operationale deduse, la rân-
dul lor, dintr-un obiectiv didactic general. 
Item-urile utilizate în cadrul evaluarii didac-
tice asistata de calculator si implementate în 
software-ul educational sunt de tip închis si 
de tip deschis. Cele din prima categorie soli-
cita ca examinatul sa aleaga dintre mai mu l-
te raspunsuri preformulate pe cel corect sau 
combinatia corecta din elementele date. 
Item-urile din cea de-a doua categorie solic i-
ta construirea raspunsului de catre exami-
nat. Critica principala care se aduce item-
urilor de tip închis rezulta din posibilitatea 
necorelarii directe între cunostintele efective 
ale celui examinat si rezultatul evaluarii, da-
torita posibilitatii de a ghici raspunsul co-
rect. 
 
Coordonate actuale ale procesului educa-
tional 
Era informatiei, nascuta din profundele trans-
formari ce au avut loc de-a lungul ultimelor  
decenii ale mileniului doi  în metodele de 

procesare a informatiei si în comunicatii, 
modifica în mod radical relatia dintre om, in-
formatie si cunoastere. 
Functia de baza a educatiei a fost întotdeauna 
cea de transmitere a cunostintelor. Schimba-
rile accelerate care au loc fac sa se estimeze 
ca în fiecare an aproximativ 15-20% din cu-
nostintele de baza din anumite sectoare devin 
nefolositoare datorita uzurii morale [Richard-
son, 1997]. Mai mult, dupa unele estimari, 
cea mai mare parte a tehnologiei necesara 
noului mileniu nu a fost înca inventata. Într-o 
asemenea lume, vechiul concept liniar educa-
tie -profesie dispare. Omul trebuie sa învete în 
mod independent pe întreaga perioada a vie-
tii, pentru a se putea adapta continuu noilor 
conditii de viata si de munca. Educatia de ba-
za (elementara) nu poate produce niciodata 
„un produs finit” si nici un „stoc de cunostin-
te” adecvat care sa poata fi utilizat pe întrea-
ga durata a activitatii. Aceasta ar trebui, deci, 
sa nu mai fie centrata pe acumularea de cu-
nostinte într-un mediu dirijat de profesor ci 
mai degraba sa încurajeze elevul sa -si dez-
volte deprinderile si strategiile care sa-i dea 
posibilitatea de-a depasi cu succes situatiile 
complexe cu care, inevitabil, se va confrunta . 
Învatarea în scoala trebuie sa treaca de la ni-
velul unu - transferul de cunostinte - la nive-
lul doi - a învata sa înveti - într-un mediu 
semnificativ, pe care elevul sa-l poata purta 
cu el pe parcursul întregii vieti. 
Noile tehnologii informatice (NTI)  [Rosca 
s.a., 2000] au transformat, si vor continua sa 
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transforme, în mod dramatic sensul transmi-
terii informatiilor si cunostintelor. Individul 
se confrunta cu dificultati sporite în naviga-
rea prin labirintul de cunostinte. Daca vrea sa 
reuseasca în lungul drum al învatarii pe par-
cursul  vietii el are nevoie sa stapâneasca 
strategiile necesare pentru a se putea orienta 
prin masa mare de informatii si sa le poata 
face coerente si relevante. Acestea se pot 
atinge doar daca elevul este încurajat, de la o 
vârsta frageda  sa-si dezvolte o logica struc-
turata de tip retea si printr-o continua adec-
vare a cunostintelor prin intermediul dezvol-
tarii deprinderii de a deduce, prevedea, for-
mula si verifica ipoteze si de a cauta (si de a 
gasi) relatiile între acestea . 
Raspândirea informatiei si tehnologiilor de 
comunicare în viata de zi cu zi a largit distan-
ta dintre scoala si lumea de dinafara ei. Copi-

ii au acum acces la diverse  surse  si canale 
de informatii. Ei sunt supusi unei asemenea 
„inundari” culturale de catre mass-media în-
cât daca scoala vrea sa iasa învingatoare din 
aceasta confruntare trebuie sa faca eforturi 
pentru dezvoltarea de noi deprinderi care sa-
l înarmeze pe instruit cu capacitatea de-a 
distinge cultura din noianul de informatii si 
de a putea discrimina între lumea reala si cea 
virtuala. 
Procesul educational actual cunoaste un 
transfer de la forma sa traditionala catre un 
proces digital [Cristescu, 2002], situatia  pe-
dagogica având drept componenta distincta 
calculatorul electronic. Transferul catre me-
diul digital (figura 1) este determinat de ne-
cesitatea stapânirii informationale a procese-
lor în timp real, în contextul globalizarii. 

 
 MEDIUL EDUCATIONAL 

TRADITIONAL 

MEDIUL EDUCATIONAL DIGITAL 

II      NN      TT      EE      RR      NN      EE      TT 

Continut Formator Instruit 

 E-Continut E-Formator  E-Instruit 

II          NN            TT            EE              RR            NN            EE            TT 

Fig.1. Tendinte acuale: Transferul catre mediul digital 
 

 
 
Testele de cunostinte si testele docimologi-
cele  
Docimologia [De Lansheere, 1975] este stiin-
ta care se ocupa cu studiul sistematic al exa-
menelor, al sistemelor de notare, al compor-
tarii examinatorilor si al celor examinati, în 
vederea asigurarii obiectivitatii examenului. 
Între testul de cunostinte si cel docimologic 
nu este o relatie de identitate. Astfel, sferele 
de cuprindere a celor doua notiuni difera, tes-
tul de cunostinte având o sfera mai larga. În 
general, denumirea de  docimologic este atr i-
buita testelor care îndeplinesc o functie do-
cimologica, adica de examinare si notare. Pu-
tem conchide ca un test de cunostinte nu este 
întotdeauna si unul docimologic, chiar daca, 
uneori, el poate avea acelasi continut. Multe 

teste de cunostinte nu au nici o legatura cu 
docimologia. De exemplu, testele pentru ve-
rificarea nivelului de pregatire a elevilor la 
începutul unui nou ciclu de scolarizare, în 
vederea organizarii unor activitati de lucru 
diferentiate. 
Testele docimologice, având o sfera de cu-
prindere mai limitata, comparativ cu cele de 
cunostinte, sunt destinate activitatii de exa-
minare si notare, în cadrul concursurilor, 
promovarilor sau examinarilor curente. Mo-
dul de organizare a acestora permite cuantifi-
carea rezultatelor într-un mod obiectiv, iar pe 
baza acesteia stabilirea unei ierarhii între pe r-
soane si precizarea locului ocupat de un indi-
vid în cadrul unui grup. În acest context, te s-
tele docimologice sunt de evaluare a pregati-
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rii unui individ si reprezinta un criteriu obiec-
tiv în activitatile de orientare si selectie. 
 
Utilizarea item-urilor de tip închis în eva-
luarea didactica asistata de calculator 
Dintre tehnicile de evaluare, conturate în lite-
ratura de specialitate [Lisievici, 2002], [Ros-
ca, 2002], tehnicile obiective au o mai mare 
pondere în variantele asistate de calculator 
decât cele subiective. Aceasta se datoreaza 
posibilitatii de a putea fi exprimate sub forma 
unor algoritmi ce pot fi implementati în ca-
drul software-ului educational destinat evalu-
arii didactice sub forma  item -urilor de tip în-
chis. Tehnicile subiective sunt reprezentate 
prin item-urile de tip deschis. 
Item-urile de tip închis [Jinga s.a., 1999] se 
întâlnesc, de regula, sub forma celor cu ale-
gere multipla (Multiple Choice Items) care 
cuprind mai multe variante: 
 cu alegere vida, unara sau multipla; 
 cu raspuns grupat; 
În aceasta categorie generala se regasesc 
(prin transformare) si alte categorii de item-
uri de tip închis utilizati în literatura de spe-
cialitate. De exemplu, cei cu raspuns dual, 
cei de tip cauza-efect etc. 
În evaluarea didactica asistata de calculator 
se regasesc si alte item-uri de tip închis, dupa 
cum urmeaza: 
 lacunare cu ordine impusa a lacunelor si 
alegerea raspunsului dintr -un meniu (Filling); 
 lacunare cu ordine indiferenta a lacunelor si 
alegerea raspunsului dintr -un meniu (Filling); 
 de tip pereche (Matching); 
 de ordonare (Ordering). 
 
Utilizarea item-urilor de tip deschis în eva-
luarea didactica asistata de calculator 
Item-urile de tip deschis, utilizate în cadrul 
evaluarii didactice asistate de calculator, au 
avantajul ca anuleaza posibilitatea de ghicire 
a raspunsului corect, raspunsul solicitat tre-
buind sa fie construit de catre subiectul supus 
examinarii. Proiectantul se confrunta, însa, 
cu dificultati datorate caracterului plurise-
mantic al vocabularului si, în acelasi timp, cu 
posibilitatea redusa de algoritmizare a item-
ului. Aceasta conduce la restrângerea posi-
bilitatii de cotare a raspunsurilor prin inte r-

mediul software-ului educational si generea-
za controverse privind aprecierea obiectiva a 
rezolvarii acestora. 
Cu toate aceste dificultati, în practica evalua-
rii didactice asistata de calculator  s-au impus 
urmatoarele tipuri de item-uri de tip deschis: 
 lacunare cu ordine impusa a lacunelor si 
construirea raspunsului de la tastatura (de 
exemplu, desene de adnotat) (Filling); 
 lacunare cu ordine indiferenta a lacunelor si 
construirea raspunsului de la tastatura (de 
exemplu, enumerarea partilor componente 
ale unui sistem) (Filling). 
 
Modalitati de îmbunatatire a metodologiei 
de proiectare a item-urilor de tip închis 
utilizate în evaluarea didactica asistata de 
calculator 
Utilizarea item-urilor de tip închis [Cristescu, 
2003] determina, în anumite conditii, cresteri 
sau descresteri artificiale ale rezultatelor tes-
telor exprimate numeric sub forma notelor 
sau cotelor, în principal datorita posibilitatii 
de a ghici unele din raspunsuri. Acest viciu, 
continut de unele dintre tehnicile enumerate, 
poate fi redus sau chiar eliminat. 
Nu fac obiectul analizei lucrarii de fata actiu-
nile eronate ale subiectului supus testarii (de 
exemplu, actionarea accidentala a unor taste), 
unele imperfectiuni datorate sistemelor de 
testare si nu în ultimul rând neatentia acorda-
ta cerintelor item-urilor. 
Vom analiza în continuare câteva modalitati 
care duc la minimizarea ecartului între rezul-
tatele obtinute în urma testarii si rezultatele 
reale (care s-ar obtine prin corelarea biunivo-
ca cu nivelul de cunostinte al subiectului su-
pus testarii) în conditiile utilizarii unui sof-
tware educational. 
Studiile  [Covalenco s.a., 1977] arata ca în 
cazul item-urilor cu alegere multipla, unde 
pentru o întrebare exista mai multe raspun-
suri, dar numai unul singur este corect, se 
poate reduce probabilitatea de ghicire astfel: 
1.  La fiecare lansare a testului, simultan sunt 
rearanjate aleator item-urile si pozitia raspun-
sului corect în cadrul acestora. 
2.  Atribuirea valorilor negative pentru ras-
punsurile gresite, pentru a descuraja încerca-
rea de a ghici raspunsul. 



Revista Informatica Economica, nr. 1(29)/2004 
 

36 

3.  Conditiile si cerintele testului sa fie speci-
ficate astfel încât subiectul testat sa se con-
centreze asupra alegerii raspunsului corect si 
nu asupra ghicirii acestuia. 
Consideram ca nu este necesara marirea listei 
raspunsurilor cu varianta „Nu stiu”, fiind su-
ficient, în cazul când raspunsul nu se cunoas-
te, sa existe posibilitatea de -a trece la item-ul 
urmator, fara marcarea vreunui raspuns. 
Considera ca descurajarea încercarii de a 
ghici raspunsul corect (în cazul particular al 
acestei variante de item si, în general la orice 
tip de item) se poate face eficient prin reali-
zarea unor item-uri corelate. 
În cazul item-urilor la care exista posibilita-
tea de ghicire este suficient sa le transformam 
(reformulam) si în alte tipuri de item-uri cu 
acelasi continut. La evaluare se va  avea în 

vedere corelarea notelor „familiei” astfel 
create. Daca scorul obtinut la item-urile core-
late este, simultan, acelasi, se acorda puncta-
jul în functie de corectitudinea sau incorecti-
tudinea raspunsului. Cu alte cuvinte, în cazul 
item-urilor corelate se acorda punctajul ma-
xim doar în cazul în care raspunsurile sunt 
simultan corecte, cuantificarea raspunsului fi-
ind de maniera SI logic. 
Tipul de item propus se bucura de avantajul 
ca poate minimiza posibilitatea de a ghici, 
dar atrage dupa sine restrictia ca între item-
uri sa existe o anumita „distanta”, cu rol de 
distractor, necesara în cazul rearanjarii alea-
toare a acestora. 
Alti parametrii care pot fi utilizati la îmbuna-
tatirea apropierii de nivelul real al cunostinte-
lor subiectilor testati sunt: 

 

 performanta minima admisa (pma); 
 timpul alocat rezolvarii;  

 

 punctajul acordat; 
 timpul impus pentru rezolvare. 

 

Performanta minima admisa  reprezinta nu-
marul de puncte care trebuie realizat de sub-
iectul testarii pentru obtinerea notei minime 
de admitere (de regula, nota cinci). Putem 
creste descurajarea de a alege raspunsul la în-
tâmplare corelând nivelul acestui parametru 
cu punctarea diferentiata a item-urilor, în 
sensul acordarii unor punctaje mai mari 
anumitor item-uri. 
Impunerea, însa, a unui timp prea scurt pen-
tru rezolvarea item-urilor în contextul aloca-
rii unui timp redus, pentru întregul test, poate 
conduce la fortarea alegerii la întâmplare a 
raspunsurilor  testului si, deci, la obtinerea 
unor rezultate distorsionate. 
 
Concluzii 
Obiectivarea evaluarii didactice prin asistarea 
de catre calculator a devenit o realitate. Per-
fectionarea continua a tehnicilor de evaluare 
didactica si adaptarea acestora pentru a fi ut i-
lizate în cadrul software-urilor educationale 
este tendinta actuala. Modalitatile clasice de 
evaluare completeaza zonele care nu pot fi 
înca digitizate si implementate în software 
specializat. Testele de cunostinte si cele do-
cimologice sunt, însa, beneficiarele tehnicilor 

de evaluare în maniera asistata de calculator. 
Modalitatea de evaluare implica depasirea 
unor dificultati metodologice la proiectarea 
item-urilor de tip deschis si de tip închis. 
Pentru ca rezultatele evaluarii sa reflecte cât 
mai exact nivelul de cunostinte ale subiectu-
lui testat, proiectantul trebuie sa respecte 
anumite rigori. 
Consideram ca evaluarea asistata de calcula-
tor, indiferent de domeniul în care se aplica, 
este suficient de bine conturata astfel încât sa 
putem introduce termenul general de evalu a-
re electronica, care poate desemna, în con-
ceptia noasta, întregul domeniu al evaluarii 
traditionale care poate fi convertit în noua 
forma digitalizata. 
Articolul de fata subliniaza, în sinteza, câteva 
aspecte teoretice si practice privind metodo-
logia de proiectare a item-urilor ce pot fi im-
plementate în cadrul sistemelor de evaluare 
didactica asistata de calculator si propune 
metode concrete, utile proiectantilor unor ast-
fel de sisteme. 
 
 
 
 

1. La nivelul testului 

2. La nivelul item-urilor 
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