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ABSTRACT: The purpose of this article is to highlight the rela‑
tionship between the students’ activities in seminars and their
results to the written exam, using the small group, with all its
valences in learning, like intermediate element.
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1. Introducere
În literatura de specialitate din România, se găsesc foarte puţine cer‑
cetări empirice care să vizeze relaţia dintre rezultatele evaluării studenţilor
şi activitatea desfăşurată de aceştia în seminarii. Venind în completarea
acestei lacune, scopul acestui studiu este de a analiza această relaţie, având
ca termen mediu grupul mic, conceput ca un factor dinamic şi creativ în
procesul de învăţare. Ca idee directoare de lucru a fost premisa că notele
obţinute de studenţi la examenul scris depind de tipul de activitate pe care
aceştia o desfăşoară în seminarii.
Situându‑ne în acest cadru teoretic, am constatat că literatura străină
de specialitate include o serie de cercetări, cum ar fi: cercetările lui Elliott
(2001) care studiază relația dintre evaluare, rezultatele în plan academic
(de exemplu, notele la examene) şi eficienţa/ randamentul în plan educa‑
ţional; lucrările lui Sadler (2008) care subliniază lipsa unei teorii generale a
evaluării formative în situaţiile complexe de învățare, dar şi lucrările auto‑
rilor Huba & Freed (2000), Bean (2001) şi Fink (2003), ce pun accent pe
provocările legate de aplicarea tehnicilor de învățare „activă” în evaluarea
1
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studenţilor. Sadler şi Lombardi (2008) au propus un model pentru evalu‑
area performanţelor studenţilor în activităţile de învăţare, model în care
se evidențiază faptul că unele dintre acestea sunt efectuate în scopuri care
aparent pot să nu fie direct legate de procesul de predare, în timp ce anu‑
mite activități pot fi efectuate în mai multe scopuri (cum ar fi, activităţile
de grup) și pot avea efecte variate asupra realizării unor astfel de scopuri
La rândul lor, autorii Angelo & Cross (1993) au diferenţiat următoarele
tipuri de activităţi de seminar: 1. activităţi care presupun analiza (recen‑
zia unui articol, posterele); 2. activităţi care presupun sinteza (referate
ştiinţifice pe o temă, concept‑map, rezumatul unui articol) şi, 3. activităţi
care presupun gândirea critică şi creativitatea (dezbaterea, masa rotundă,
focus‑grupul) care pot fi: activităţi de învăţare centrate pe taxonomia
revizuită a lui Bloom cu privire la sarcinile şi activităţile concentrate pe
dezvoltarea gândirii critice şi creativităţii (memorare, înţelegere, aplicaţii,
analiză, evaluare, creativitate) şi activităţi de învăţare centrate pe strate‑
giile de învăţare
2. Grupul mic de învăţare/ predare
În lucrarea Small Group Teaching. Tutorials, seminars and beyond
(2004), autorii Kate Exley şi Reg Dennick aduc în discuţie grupul mic de
învăţare/ predare şi valenţele acestuia în procesul de învăţare, dar şi în acti‑
vităţile cu rol în stimularea şi dezvoltarea creativităţii. Denumirea de grup
mic de învăţare/ predare include o mare varietate de forme, învăţământului
superior fiindu‑i specifice seminariile, tutorialele, workshop‑urile (atelie‑
rele de lucru) etc. O trăsătură comună acestui tip de învăţare/ predare este
faptul că: profesorul/ tutorele lucrează cu un număr relativ mic de stu‑
denţi. Există şi alte forme de predare în grupul mic, care pun accent, mult
mai puțin, pe prezența unui profesor sau tutore (tutoriale „fără tutore”
sau grupurile de întrajutorare). În prezent, se observă un interes crescut
în folosirea grupurilor mici „virtuale”, situaţie în care se face apel la tehno‑
logia informației (C&IT), pentru a aduce împreună profesori şi studenți.
Respectivele tehnologii presupun utilizarea rețelelor de e‑mail închise, a
forumurilor de pe internet și intranet, permiţând, astfel, studenților și pro‑
fesorilor să interacționeze de la distanță. În acest context, discuțiile pot să
dureze un interval de timp mai lung. Există patru categorii principale de
grupuri de învăţare/ predare, după cum urmează:
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Categorii de grupuri
Grupuri coordonate de
un asistent (tutore)
Grupuri coordonate
de studenţi
Grupuri virtuale
Grupuri mari

Exemple
Tutoriale
Seminarii
Grupuri de rezolvare
de probleme
Tutoriale fără tutore
Grupuri de învăţare
Grupuri de întrajutorare
Tutoriale virtuale
Discuţii pe e‑mail
Grupuri practice
de lucru
Workshop‑uri
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Număr de studenţi
4–12
10–25
8–12
4–8
4–8
4–8
4–12
> 4 e‑mailuri
10–100
10–40

Se poate vorbi şi de o categorie de grupuri ce estompează granița din‑
tre grupul mic și cel mare, atunci când un profesor poate alege să împartă
și să organizeze un grup mai mare de studenți, într‑o serie de grupuri de
lucru mai mici (de ex. focus‑grupuri).
2.1. Dimensiunea optimă a grupului mic de învăţare/ predare. Există
un consens între specialişti că un grup mic este eficient atunci când este
alcătuit din 5–8 membri, numărul optim fiind de 6 membri (Booth,1996).
Atunci când numărul membrilor este sub cinci, numărul și diversitatea
interacțiunilor interpersonale se diminuează; când sunt mai mult de opt
membri în grup, contribuţia personală a fiecărui individ începe să scadă.
2.2. Utilizarea grupului mic de învăţare/ predare. Deşi este dificil de
realizat, din punct de vedere al resurselor umane, grupul mic este utilizat
la scară largă în învăţământul superior. Motivul iniţial al folosirii gru‑
pului mic ca modalitate de lucru, a fost creșterea numărului de studenți
fără o creștere corespunzătoare a numărului de persoane pregătite pentru
a le preda. Acest lucru a exercitat o presiune evidentă asupra viabilității
metodelor care folosesc grupul mic de învăţare. Cu toate acestea, rămâne
o modalitate de lucru de maximă importanţă, în majoritatea mediilor
universitare.
2.3 Scopul şi obiectivele grupului mic de învăţare/ predare. Scopul prin‑
cipal al folosirii grupului mic este acela că, într‑un grup mic studenţii pot fi
încurajați să vorbească, să gândească şi să‑şi comunice ideile, mult mai ușor
decât într‑un grup mai mare. Comunicarea este conceptul cheie în orice grup
mic. Meritul grupului mic este de a‑i determina pe studenţi să exprime în
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faţa celorlalţi gândurile şi opiniile. Implicit, un astfel de grup are o contri‑
buţie esenţială în dezvoltarea personală şi intelectuală a studenţilor.
Obiective esenţiale ale lucrului în grupul mic vizează: 1. dezvoltarea
înțelegerii: clarificarea conceptelor și teoriilor prin intermediul discuțiilor,
sesizarea și acceptarea interdependențelor și conexiunilor; 2. dezvoltarea
abilităților intelectuale și profesionale: gândirea și rezolvarea de probleme
(de exemplu, analiza, evaluarea probelor, raționamentul logic și sinteza); 3.
dezvoltarea abilităţilor de comunicare: discuții, explicații, ascultare, întrebări,
prezentarea și susținerea unei poziții, feedback constructiv; 4. dezvoltarea
personală: participând la dezbateri și discuții studenţii pot să‑şi testeze
valorile și atitudinile prin dezvoltarea stimei de sine și a încrederii în sine;
5. dezvoltarea profesională: datorită schimburilor strânse și concentrate
de informaţie cu profesorii și ceilalţi colegi, studenţii devin conştienţi de
modelele de gândire, de standardele, etica şi valorile profesiei; 6. suport
pentru independență: pregătirea pentru a participa la discuțiile şi activi‑
tăţile din grupurile mici de învăţare/ predare, îi determină pe studenţi
să‑şi asume responsabilitatea personală în ceea ce priveşte progresul şi
direcţia propriului proces de învăţare; 7. dezvoltarea abilităților de lucru în
grup: lucrul în echipă oferă oportunitatea de a exersa o varietate de abilități
manageriale, inclusiv roluri de conducere, planificare și organizare, acor‑
darea de sprijin și încurajarea altora, stabilirea sarcinilor, monitorizarea
progreselor; 8. practică reflexivă: reflectând asupra propriilor acțiuni, stu‑
denţii pot învăța din succesele și eșecurile lor și, astfel pot să‑şi dezvolte
abilitățile de înțelegere și să‑şi planifice, în viitor, procesul de învățare.
Pe lângă obiectivele anterior enumerate, trebuie amintit că lucrul
în grupul mic implică dezvoltarea unor „atitudini profesioniste” în procesul
învățării. În grupurile mici, studenţii sunt încurajați să gândească asupra
modului în care învață (procesul de metacogniție), să conştientizeze faptul
că dobândirea cunoștinţelor este o construcţie activă pe tot parcursul vieţii.
În plus, studenţii sunt încurajaţi să constate că procesul de înţelegere pro‑
fundă este facilitat de interacțiunea dintre indivizi în grupul de discuție.
Important este să conştientizeze şi responsabilitatea care le revine cu pri‑
vire la completarea lacunelor de cunoaştere pe care le au și să identifice
punctele slabe în propriile modele/ scheme mentale pe care le folosesc în
procesul de problematizare sau de învățare independentă.
2.4. Rolul întrebărilor în grupul mic. Întrebările și chestionarele au o
multitudine de roluri în grupul mic, fiind implicate în procesele următoare:
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a) trezirea interesului studenţilor; b) activarea informaţiilor achiziţionate; c)
diagnosticarea punctelor forte și punctelor slabe; d) verificarea înţelegerii şi
stimularea progresului ulterior; e) realizarea evaluării; f ) controlul dinamicii
grupului prin încurajarea de a participa la discuții; g) dezvoltarea gândirii
profunde și a procesului de învățare activă; h) recapitularea și sinteza
2.5. Procesul şi conținutul sesiunilor de lucru în grupul mic de învăţare/
predare. Discuţiile şi activităţile de comunicare pot avea un rol funda‑
mental pentru dezvoltarea atât a focalizării pe proces, cât şi a focalizării
pe conţinut în timpul unei sesiuni de lucru a grupului mic de învăţare.
Important de subliniat este faptul că, în grupul mic de învăţare, scopul
nu este, pur și simplu, de transmitere a conținutului (a informaţiei), ci
nevoia de a lucra cu acest conținut într‑o situație de grup. În timpul unei sesi‑
uni de lucru cu studenţii, se poate constata că aceştia folosesc două seturi
de competențe care se suprapun. În primul rând, abilitățile orientate spre
proces, ce vizează modul în care studenţii comunică unii cu alții (putem
presupune că toți studenţii, indiferent de disciplina de studiu, exersează
aceste abilităţi într‑o sesiune de lucru a grupului mic de învăţare). În al
doilea rând, există competențele concentrate pe conținut, care sunt mai strâns
asociate cu studiul unei anumite discipline și discutarea anumitor subiecte
(de exemplu: analiza critică sau construirea unui argument).
Rolul şi importanţa discuțiilor, atât pentru focalizarea pe proces cât
şi pe conținut, în timpul unei sesiuni de lucru, a grupului mic de învăţare,
pot fi schematizate astfel:
Focalizare pe proces
Abilităţi personale și profesionale
Abilităţi de comunicare:
– prezentare
– ascultare
– răspuns
– întrebare
Dezvoltare personală
Practică reflexivă
Grup de lucru
Colaborare și învățare de la alții

Focalizare pe conţinut
Competențe academice
și intelectuale
Învăţare profundă
Rezolvarea de probleme:
diagnosticare
teoretizare
evaluarea probelor
analiza / sintetiza
Folosirea adecvată a
limbajului disciplinei
Susţinerea unui argument
Apărarea unui punct de vedere
Clarificarea și înțelegerea
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În anumite discipline, competențele academice specifice pot fi incluse
în specificul disciplinei, întrucât devin „aproape conținut” din respectiva
disciplină (de exemplu: diagnoza pentru un medic, apărarea unui punct
de vedere, în cazul avocatului, construirea unui argument, în ceea ce‑l pri‑
veşte pe filosof etc..) Ele constituie o parte din ceea ce definește disciplina
însăşi. O abilitate specifică procesului se poate specializa şi se poate focusa
pe conținut când este practicată la un nivel mai înalt și mai complex (de
exemplu: discuţia poate deveni dezbatere, care, la rândul său, poate accede
si la niveluri mai ridicate, devenind analiză critică sau act creativ). Cele mai
cunoscute şi folosite tehnici de lucru în grupul mic, cu rol major în stimu‑
larea şi dezvoltarea creativităţii sunt: brainstorming‑ul; hărțile tematice şi
hărţile ideilor/ opiniilor; analiza SWOT.
3. Aspecte metodologice ale cercetării
3.1 „Întrebările‑premisă” ale cercetării. Cercetarea realizată a fost ghi‑
dată de trei întrebări cu valoare de ipoteză, şi anume:
Întrebarea 1: în ce măsură o activitate specifică desfăşurată în seminar
(un anumit tip de temă) se reflectă în rezultatele evaluării finale (examen
scris) la psihologia educaţiei, respectiv, psihologia învăţării?
Întrebarea 2: în ce măsură modalitatea de lucru în seminar (individuală
sau de grup) influenţează rezultatele evaluării la examen?
Întrebarea 3: alegerea unui anumit tip de temă pentru activitatea de
seminar, ţine cont de preferinţele individuale pentru o anumită modali‑
tate de lucru (individuală sau de grup) sau se face (exclusiv!) în funcţie de
rezultatele obţinute pe primul semestru, ca urmare a desfăşurării aceluiaşi
tip de activitate de seminar? Cu alte cuvinte, activitatea de seminar este o
variabilă ce ţine de individ (motivaţia intrinsecă) sau de rezultatele obţinute la
examen (motivaţia extrinsecă).
3.2. Alcătuirea eşantionului. Eşantionul a fost alcătuit din 273 studenţi
de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, din anul
II de studii, care au urmat cursurile de psihologie educaţională (semestrul
I) şi psihologia învăţării (semestrul II). Sexul subiecţilor: 35 masculin şi
238 feminin. Vârsta: 20–42 ani (M = 21.40, SD = 2.66).
3.3. Instrumente. Instrumentele de colectare a datelor cercetării și pro‑
tocoalele au presupus anumite formulare codificate şi ghiduri de analiză
a documentelor. Protocolul de analiză a documentelor în care a fost con‑
semnată activitatea de la seminar a studenţilor a inclus: 1. tipul de activitate
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realizată de studenţi (dezbatere, focus‑grup, recenzie etc.); 2. modalitatea de
lucru aleasă (individuală/ de grup); 3. rezultatul evaluării (punctajele/ notele)
pentru activităţile studenţilor.
3.4. Procedura de realizare. Cercetarea s‑a desfăşurat pe parcursul unui
an universitar la disciplinele psihologie educaţională şi psihologia învăţă‑
rii (cursurile şi seminariile au fost susţinute de aceiaşi echipă: profesor şi
asistent), aplicându‑se două modalităţi de lucru, în timpul activităților de
la seminar: activităţi individuale (concept‑map; prezentare în Power Point;
referat ştiinţific/ sinteză) şi; activităţi de grup (masă rotundă; dezbatere;
focus grup). Pentru prima activitate de seminar tema a fost prestabilită,
dar studenţilor li s‑a permis să‑şi aleagă modalitatea de lucru (individual
sau în grup). Pentru cea de‑a doua activitate de seminar tema a fost la ale‑
gere (orice subiect „inspirat” din tematica de curs), dar studenţii trebuiau
să aleagă o modalitate de lucru opusă celei dintâi (de ex. dacă pentru prima
temă lucrau în grup, pentru cea de‑a doua trebuiau să lucreze individual).
Una din cele două activităţi fost prezentată în seminar, cu evaluarea ime‑
diată a calităţii rezultatelor, iar cea de‑a doua temă a fost evaluată înainte
de examenul scris atât de ambele cadre didactice (profesor şi asistent).
Punctajul maxim ce putea fi obţinut: 3 puncte. La sfârşitul semestrului
studenţii au fost evaluaţi printr‑un examen scris, ai cărui itemi vizau toate
competenţele implicate în activităţile de seminar (analiză, sinteză, gândire
critică corespunzătoare obiectivelor învăţării: aplicaţii, înţelegere şi evalu‑
are). Punctaj maxim: 7 puncte.
3.5 Rezultatele cercetării şi interpretarea lor. În funcţie de tipul de acti‑
vitate desfăşurată la seminar şi de modalitatea de lucru aleasă, în fiecare
din cele două semestre, la disciplinele psihologie educaţională, respectiv,
psihologia învăţării, distribuţia studenţilor este următoarea:
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3.5.1. Analiza statistică a datelor. Analiza statistică a datelor pune în evi‑
denţă tendinţele centrale ale punctajelor (scorurilor) obţinute de studenţi
la activităţile de seminar şi la examenul scris, conform tabelului următor:
Media şi deviaţia standard a rezultatelor evaluării studenţilor

Pentru analiza statistică a datelor am folosit corelaţii simple (biva‑
riate) şi corelaţii multiple: testul Kruskal‑Wallis (one‑way analysis of
variance) şi MANOVA (multivariate analysis of variance). Corelaţiile simple
demonstrează că scorurile obţinute de studenţi la examenul scris (psiholo‑
gia învăţării) corelează cu scorurile obţinute pentru activităţile de seminar
(r=.38, p<0.001) şi cu scorurile la examenul scris la psihologia educaţională
(r= .54, p<0.001), dar corelaţiile sunt moderate.
Testul Kruskal‑Wallis a fost utilizat pentru a compara mediile scoru‑
rilor obţinute de studenţi în funcţie de tipul activităţii de seminar aleasă
(analiză, sinteză, gândire critică), corespunzând următoarelor obiective:
înţelegere, evaluare, aplicaţii. Scorurile obţinute pentru activităţile de
seminar (psihologia educaţiei) au fost semnificative (F= 6.58, p<0.001)
pentru subiecţii care au ales activităţi centrate pe aplicarea strategiilor
analitice (recenzii) (M=2.85, SD=0.35) şi activităţi centrate pe aplicarea
sintezei (rezumate) (M=2.79, SD=0.39) şi pentru subiecţii care au ales
activităţi centrate pe evaluări care presupun gândire critică (dezbatere,
masă rotundă) (M=1.47, SD=1.47). Testul pune în evidenţă următoarele
aspecte: studenţii care au ales drept activitate de seminar elaborarea unui
concept‑map sau a unei prezentări în Power Point, obţin la examenul scris
rezultate cele mai bune (notele cele mai mari), le urmează cei care participă
la dezbatere/ masă rotundă, cele mai mici note obţinându‑le cei care fac
rezumat, recenzie, referat ştiinţific. De aici, putem să asumăm ideea că:
evaluarea activităţilor care presupun în egală măsură o abordare analitică,
dar şi sintetică pentru obţinerea performanţei, au o semnificaţie clară pen‑
tru studenţi, întrucât înţeleg mai bine, unde şi ce au greşit şi ce trebuie să
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îndrepte pentru a obţine nota maximă, comparativ cu activităţile cu acti‑
vităţile care presupun gândire critică şi abilitatea/ capacitatea de a evalua
informaţia. De asemenea, testul Kruskal‑Wallis relevă faptul că scorurile
pentru examenul scris la psihologia învăţării au fost semnificative pentru
subiecţii care au ales activităţi ce presupun sinteza, înţelegerea (rezumate)
(M=5.38, SD=1.55), şi analiza, aplicaţiile (recenzii) (M=5.31, SD=1.60) şi
pentru studenţii care au ales activităţi care implică gândirea critică şi eva‑
luarea (focus groups) (M=3.83, SD=1.53).
Tipul temei aleasă în seminar şi modalitatea de lucru (individual/ grup)
constituie „factori mediatori” între punctajul obţinut de studenţi la activi‑
tatea desfăşurată în seminar şi punctajul obţinut la examenul scris. Nota
finală de la examenul scris depinde de tipul temei alese în seminar, nu
doar de punctajul obţinut la activitatea de seminar. Rezultatele la psihologia
educaţiei pe semestrul I şi la psihologia învăţării pe semestrul II, confirmă între‑
bările 1 şi 2. Rezultatele studiului sunt în concordanţă cu tezele postulate
pe baza cercetărilor lui Bean (1996); Angelo & Cross (1993); Sadler (2008);
Lombardi (2008).
Analiza de varianţă dintre 3 (tipul de activitate din seminar) *3 (punc‑
tajul obţinut la seminar) *3 (nota la examenul scris) a fost aplicată pentru
a studia efectul interacţiunii dintre aceste variabile asupra diferenţelor
dintre rezultatele obţinute de studenţi la examenul scris la psihologia
educaţională, respectiv, psihologia învăţării. Pentru psihologia educaţio‑
nală se constată rezultate semnificative statistic în ceea ce priveşte nota
la examenul scris şi tipul activităţii din seminar [F(2.449) = 2.57, p= 0.038,
parțial η2=0.02], dar şi în ceea ce priveşte efectul combinat a interacțiunii
dintre tipul de activitate la seminar, punctajul la seminar şi nota la exame‑
nul scris) [F(2.449) = 6.69, p= <0.001, parțial η2=0.06]. Pentru psihologia
învăţării se observă corelaţii semnificative statistic cu privire la inter‑
acţiunea dintre punctajul obţinut la seminar şi nota la examenul scris
[F(2.449) = 9.95, p = < 0.001, parțial η2=0.05].
În ceea ce priveşte întrebarea 3: „câţi studenţi păstrează tipul activită‑
ţii de seminar, de la un semestru la altul”, rezultatele obţinute doar pentru
seria a II‑a de studenţi, relevă că majoritatea studenţilor care au ales în
primul semestru (la psihologia educaţiei) să facă o prezentare în Power
Point sau un concept‑map şi în semestrul doi (la psihologia învăţării) aleg
tot o activitate individuală, şi anume, să realizeze referatul ştiinţific al unui
articol.
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Se poate aprecia că majoritatea studenţilor menţin modalitatea de lucru
în seminar, de la un semestru la altul, procentul celor care „migrează” de
la activitatea individuală, la activitatea de grup fiind nesemnificativ (1%).
Se confirmă întrebarea numărul 3.
3.5.2. Discuţii. Se constată că realizarea unor materiale care presupun
atât un demers analitic, cât şi unul sintetic în procesul gândirii, facilitează
„flexibilizarea” ulterioară a operaţiilor gândirii în abordarea materialului
de la examenul scris. Dezbaterea necesită elaborarea rapidă şi spontană
a argumentelor „pro” şi „contra”, pentru fiecare din conceptele‑cheie sau
ideile relevante ale materialului prezentat în seminar. Găsirea unor puncte
de consolidare şi articulare a argumentelor/ contraargumentelor colegilor
şi confirmarea/ infirmarea lor, dezvoltă/ facilitează abilitatea de a realiza
„analiza comparativă” care apare în cazul examenului scris. În plus, orga‑
nizarea dezbaterilor şi/ sau a meselor rotunde contribuie la apariţia şi
dezvoltarea sentimentului de „competiţie‑constructivă”.
Studenţii care au obţinut punctajele cele mai mari la examenul scris
provin mai ales din categoria celor care au ales ca activitate de seminar, fie
elaborarea unui concept‑map, fie o prezentarea în PowerPoint. Este vorba
de studenţi care preferă să lucreze „individual”, să‑şi asume eventualele
puncte slabe ale materialului elaborat, să fie mai „responsabili” în raport
cu procesul educaţional (actul învăţării). Preferă „responsabilitatea indi‑
viduală”, celei „colective”. Posibil ca unii dintre studenţi „să fie interesaţi
exclusiv de notă”, dar nu şi de actul cunoaşterii în sine (de performanţa
„reală”). Pe de altă parte, conform opiniei unor autori (Johnson & Johnson,
1981, in M. Crahay, 2009, pp. 509), rezultatele pozitive ale „învăţării coo‑
perative” (contextelor educaţionale cooperative şi competitive, de genul
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masă rotundă sau dezbatere), nu generează imediat efecte pozitive. Deci,
se poate estima că se poate vorbi de existenţa unui interval de timp optimal
(o perioadă de timp), după care activităţile de acest gen să‑şi dovedească
eficienţa maximă. Amploarea şi calitatea învăţării în acest caz, depinde
de natura şi multitudinea interacţiunilor care apar între participanţii la
dezbatere/ masa‑rotundă.
4. Concluzii
Scopul studiului a fost atins într‑o mare măsură, iar rezultatele cer‑
cetării au furnizat date și informații utile cu privire la impactul pe care
activitatea desfăşurată de studenţi în seminarii, îl poate avea asupra pro‑
cesului de învăţare
O implicaţie practică ce se poate desprinde din studiul realizat,
vizează sugestia de a reconsidera importanța activităților de seminar și
sarcinilor bazate în primul rând pe analiza, sinteza, înțelegerea și aplicarea
cunoștințelor care sunt de obicei evaluate la examenele scrise, în special
atunci când este vorba de examinarea unui număr mare de studenți.
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