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Dintre cele trei componente ale paradigmei educaţionale, 
predare – învăţare – evaluare, ultima este considerată un act didactic 
complex şi foarte important al învăţământului superior. Lucrarea îşi 
propune prezentarea unor aspecte de proiectare şi realizare ale 
activităţilor de evaluare academică.  
 Indicaţiile metodice în cauză reprezintă un îndrumar în 
aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi autoevaluare pentru studenţii 
de la secţiile de zi şi cu frecvenţă redusă ale facultăţii de Tehnologie 

şi Management în Industria Alimentară, la următoarele specialităţi: 
541.1. «Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice»; 541.2. 

«Tehnologia Produselor Alimentare»; 541.3. «Tehnologia Vinului 

şi a Produselor obţinute prin Fermentare»; 552.2. «Biotehnologii 

Industriale».  
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PREFAŢĂ 

 

Metodele tradiţionale de apreciere a cunoştinţelor cuprind 

evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise şi evaluarea prin lucrări 
practice. Evaluarea prin probe scrise se realizează prin lucrări scrise, 
eseuri, chestionare, teste, proiecte, referate. 

Testarea ca metodă de evaluare a cunoştinţelor, devenită 
tradiţională în învăţământul occidental, se înrădăcinează şi în 
procesul educaţional din Republica Moldova. De mai mulţi ani 

testarea constituie metoda de bază în aprecierea cunoştinţelor la 
susţinerea examenelor de bacalaureat în licee şi la instituţiile de 

învăţământ superior. Testarea ca instrument de evaluare poate fi de 

câteva tipuri. 
Testarea de evaluare iniţială se realizează la începutul unei 

etape de instruire şi furnizează profesorului informaţii privind 
nivelul cunoştinţelor şi al abilităţilor de care studenţii au nevoie 
pentru a parcurge cu succes următoarea etapă de instruire.  

Testarea de progres se realizează pe parcursul instruirii 
permiţând, pe de o parte, evaluarea cunoştinţelor studenţilor, pe de 
altă parte, reglarea în continuare a procesului didactic.  

Testarea finală sau sumativă se efectuează la sfârşitul unei 
unităţi mari de instruire (semestru, an de învăţământ). 

Testele se elaborează în conformitate cu standardele 
curriculare ale disciplinelor, care se axează pe trei niveluri 

comportamentale, cu un grad divers de complexitate.  

Nivelul cunoaştere sau/şi înţelegere presupune acumularea 

cunoştinţelor teoretice, formarea unei baze conceptuale în domeniul 
respectiv.  

Nivelul de aplicare presupune capacitatea de a aplica 

cunoştinţele teoretice; formarea unor abilităţi tipice domeniului de 

activitate (abilităţi practice), dezvoltarea capacităţilor.  
Nivelul de integrare (analiză, sinteză, evaluare) 

presupune formarea unor competenţe care stabilesc conexiunea 
cunoştinţelor teoretice, abilităţilor practice cu un gen concret de 
activitate, în situaţii nestandarde, soluţionarea situaţiilor de 
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problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, 
dezvoltarea competenţelor de analiză, sinteză şi evaluare, emiterea 

unor soluţii şi idei noi, elaborarea unor proiecte, coordonarea unor 
activităţi, etc. 

Pentru elaborarea sarcinilor didactice în formă de teste pe 
diferite niveluri cognitive (cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, 
sinteză şi evaluare) se foloseşte taxonomia pedagogului american 

Benjamin Bloom. Lista sa de procese cognitive este organizată 
pornind de la cele mai simple, amintirea cunoştinţelor, până la cele 
mai complexe, cum ar fi emiterea unei judecăţi cu privire la 
valoarea unei idei. Aşadar, în contextul taxonomiei lui B. Bloom se 

elaborează următoarele sarcini didactice în formă de test pentru 

fiecare capitol. 

Nivel de cunoaştere 

 Definiţi termenii 
 Completaţi spaţiile libere din text sau imagini 
 Înlocuiţi cifrele sau literele din imagini cu termenii necesari 

Nivel de înţelegere 

 Alegeţi răspunsul corect din două variante alternative 

 Alegeţi varianta sau variantele de răspuns corecte 

 Asociaţi 
Nivel de aplicare 

 Rezolvaţi problema 

 Construiţi un model 
 

Nivel de analiză 

 Enumeraţi asemănările şi deosebirile dintre următorii 
compuşi chimici sau procese biologice 

 Selectaţi termenul care nu se încadrează în grupul tematic 
respectiv şi explicaţi de ce l-aţi separat 

 Citiţi textul prezentat şi identificaţi greşelile comise 
intenţionat 

Nivel de sinteză 

 Grupaţi termenii prezentaţi şi notaţi criteriile pe baza cărora 
aţi realizat clasificarea termenilor 
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 În baza algoritmului propus scrieţi un eseu la tema 

Nivel de evaluare 

 Propuneţi soluţii pentru rezolvarea unei situaţii-problemă. 

 

I. BIOCHIMIA STATICĂ 

 

1. Structura şi compoziţia chimică a celulei 
 

1. Definiţi termenii: celulă, citoplasmă, nucleu, membrană, 
bioelemente, macroelemente, microelemente, organism procariot, 

organism eucariot, perete celular, membrana celulară, mitocondrie, 
plastide, aparat Golgi, ribozom, lizozom, peroxizom, reticol 

endoplasmatic, centrozom, cromozomi, vacuolă, citoschelet. 
 

2. Completaţi spaţiile libere din text: 
2.1. Organitul amembranar care participă la formarea fusului de 
diviziune celulară se numeşte............................................. 
2.2.....................sunt organite citoplasmatice specifice pentru 

celulele vegetale, care în funcţie de prezenţa sau lipsa unor 
pigmenţi, se divid în trei grupe: a)..........; b)..........; c)............ 

2.3. Biopolimerii sunt compuşi macromoleculari alcătuiţi  din: acizii 

nucleici –................., proteinele –.................,poliglucidele –.............. 

2.4..............................sunt elementele chimice principale ale celulei. 

2.5. Microelementul Zn se conţine în cantităţi mari în următoarele 
produse alimentare............................................................................... 

2.6. Insuficienţa Fe determină apariţia unor boli –
...............................la plante şi...............................la animale. 
2.7. Mg intră în componenţa pigmentului........................................... 
2.8. Iodul intră în componenţa hormonului......................................... 
2.9. Transportul transmembranar de substanţe se realizează prin: 
a)..........; b)...............; c)..............; d)..............; e).............. 

2.10. Membrana biologică este alcătuită din următoarele substanţe 
organice: a)..............; b)...................; c).................. 
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