Matricea de evaluare-Modulul 3
Școala, localitatea:...............................................................................
Numele, prenumele și clasa:................................................................
Gândirea critică

Creativitatea

Distribuirea

Reflectarea și evaluarea

Întrebările
adresate
De obicei
formulez
multe întrebări
ale căror
răspunsuri le
aflu prin
investigare.

Analiza
informațiilor
De obicei sunt
capabil să
analizez și să
iau decizii.

Judecarea
informațiilor
De obicei mă
informez
verificând mai
multe surse de
inspirație.

Imaginația

Inițiativa

Consider că
am o
imaginație
bogată.

De obicei pun
doar câteva
întrebări însă
nu sunt sigur
de răspunsuri.

De obicei
analizez
informațiile,
însă am
nevoie de
ajutor în
luarea
deciziilor.

De obicei găsesc
doar câteva surse
de inspirație și
nu sunt sigur de
corectitudinea
acestora.

Îmi place să
inventez
lucruri noi,
chiar dacă nu
am multe idei
originale.

Îmi face
deosebită
plăcere să
preiau
conducerea
în activități și
să încerc
lucruri noi.
Îmi place să
mă implic în
activități dar
nu vreau să
fiu lider.

De obicei am
nevoie de
ajutor ca să
formulez
întrebări sau
să răspund la
întrebări.

De obicei am
nevoie de
ajutor atât în
analizarea
informațiilor
cât și în luarea
deciziilor.

De obicei am
nevoie de ajutor
de a căuta
informații și să
judec
informațiile.

Sunt eficient
în elaborarea
ideilor
originale
inspirându-mă
din ideile
colegilor.

De obicei mă
alătur cu
plăcere
colegilor care
încearcă să
exploreze
lucruri noi.

De obicei îmi
prezint ideile
doar dacă sunt
nevoit să fac
asta.

Îmi împart ideile cu
De obicei am nevoie
ceilalți numai dacă sunt de ajutor atunci când
nevoit s-o fac.
trebuie să reflectez
asupra unei teme.

De obicei
prefer ca alții
să pună
întrebările sau
să răspundă la
întrebări.

De obicei este
extrem de
greu să
analizez și să
iau decizii.

De obicei nu mă
informez și îi las
pe alții să judece
în locul meu.

Prefer
indicațiile
altora deoarece
nu am idei
originale.

Prefer să mă
retrag și să îi
las pe ceilalți
să testeze
lucrurile noi.

Nu sunt sigur de
ideile mele,
prefer să nu le
prezint celorlalți.

Prefer să nu îmi împart
ideile deoarece s-ar
putea să nu fie
acceptate.

Comunicarea
ideilor
Sunt priceput în
prezentarea și
promovarea
ideilor mele.

Distribuirea ideilor
Îmi împart ideile
întotdeuna cu ceilalți.

De obicei îmi
Îmi împart ideile doar
este greu să
cu prietenii, familia și
prezint ideile
cu profesorii mei.
mele celorlalți,
astfel aleg calea
cea mai simplă
de comunicare.

Procesul de reflectare Procesul de
evaluare
De obicei reflectez
Sunt conștient de
asupra celor studiate
progresul meu în
pentru a îmbunătății
procesul de
rezultatele sau a
învățare și
formula idei noi.
înțelegere prin
autoevaluare.
De obicei îmi place să
reflectez asupra celor
studiate dar fără ajutor
nu ajung la idei și
concluzii noi.

De obicei urmez
instrucțiunile și învăț
doar ceea ce mi se
cere.

Prezint
nesiguranță în
capacitatea mea
de autoevaluare și
nu sunt sigur de
progresul meu în
procesul de
învățare și
înțelegere.
Am nevoie de
ajutor pentru a
evalua progresul
meu în procesul
de învățare și
înțelegere.

Prefer să mă
evalueze
profesorul, am
tendința să mă
supraevaluez sau
subevaluez.

