Metoda Quizizz – pentru fixare – evaluare
Context : Metoda online de evaluare a elevilor la clasa, a fost implemetata in cadrul inspectiei finale de
Gradul 1, la limba franceza, profesor Stan Carmen-Iuliana.
Clasa: Elevii clasei a X a A, anul al VI-lea de studiu al limbii franceze, nivel CECRL A2.
Resurse : (Laptop, videoproiector – optionale), telefoane mobile, internet.
Descrierea platformei: Platforma Quizizz reprezinta un instrument de lucru util pentru profesori si
pentru elevi, o metoda moderna de evaluare a elevilor atat in clasa cat si de acasa, incurajand
autoevaluarea si studiul autonom al elevului, principiu de baza al Cadrului European de referinta pentru
limbi straine, document publicat de Consiliul Europei.
Metoda: Profesorul indruma elevii, sa se logheze pe platforma Quizizz unde in prealabil si-au facut cont
si au mai testat acesta metoda de evaluare. In momentul in care si profesorul s-a logat pe contul.
Profesorul a ales sau creat, in prealabil, un test „La famille” adecvat lectiei predate, le da elevilor codul
de 6 cifre (care se genereaza), elevii il introduc pe contul lor, iar numele elevilor apar in lista profesorului
(pe videoproiector / laptop / telefon). Se da o limita de timp alocata rezolvarii intrebarilor, in functie de
numar si dificultate –zece minute de exemplu. La sfarsit, profesorul are o multitudine de date utile,
sistematizate pe contul sau: clasamentul raspunsurilor elevilor, cei mai buni elevi, cele mai usoare /
dificile intrebari, posibilitatea de a trimite pe e-mail parintilor rezultatele colective sau individuale, un
tabel excell cu sistematizarea rezultatelor. Testele sunt disponibile si pentru a fi descarcate si printate.
Elevii sunt notati pe baza acestor rezultate. Se poate da si tema in acelasi mod si elevii pot rezolva de
acasa exercitiile iar profesorul va avea rezultatele in contul sau.
Comportament: Elevii raspund de fiecare data cu entuziasm la aceasta metoda moderna de evaluare, se
simt incurajati si motivati sa se auto-perfectioneze si auto-evalueze intr-un mod atragator si amuzant.
Rezultate: Consideram ca au fost atinse obiectivele pe care le-am propus petru aceasta seventa de
evaluare: elevii sa fie capabili sa se auto-evalueze si sa isi auto-analizeze rezultatele cu ajutorul unui
demers care sa ii atraga, care sa le placa.
Perpective: In afara acestei inspectii, metoda evaluarii pe platforma Quizizz a fost implementata cu
succes la limba franceza si la alte clase de la Liceul de Marina Constanta: 9C, 9D, 11D, 12C.

