
MINISTERUL EDUCAłIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
   DIRECłIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂłĂMÂNT  
                                             PREUNIVERSITAR 
 
 
 
 
         APROB. 
        SECRETAR DE STAT, 
            Zvetlana Preoteasa 
 
 
 
 

SCRISOARE METODICĂ 
 

Despre evaluare în învăŃământul preşcolar… 
 
 

 Orice program educaŃional de calitate prezintă un curriculum bine definit, 
cu obiective clare atât pentru dezvoltarea copilului cât şi pentru evoluŃia 
academică a acestuia. Dar, să nu uităm că acesta este doar marcajul pentru 
traseul călătoriei pe care o programăm pentru cei mici, în lumea fără margini a 
cunoaşterii. 
 În acest context, ne putem întreba: cum ştim că suntem pe drumul cel bun 
şi cum măsurăm progresul fiecăruia faŃă de punctul zero ? 
 Multe strategii pot fi folosite pentru evaluarea progresului copiilor, dar 
primul şi cel mai important lucru este planificarea procesului de evaluare în sine. 
 Pornind de la acest prim pas, iată câteva sugestii cu privire la unele 
modalităŃi/instrumente de evaluare ale căror beneficii s-au văzut în timp: 
 

• PORTOFOLIUL – este  un instrument complex de înmagazinare a 
datelor despre progresului copilului. Aşadar, luaŃi un biblioraft, 
scrieŃi numele copilului pe el şi adăugaŃi în timp:  

- o listă cu comportamentele aşteptate (vezi modelul fişei de 
evaluare); 

- observaŃii asupra evoluŃiei copilului; 
- lucrări de-ale copilului; 
- poze cu sarcini/activităŃi pe care acesta le-a dus la bun 

sfârşit pe parcursul anului şcolar. 
 

• LISTA CU COMPORTAMENTELE – este un instrument de 
evaluare care ne pune la dispoziŃie reperele importante după care 



putem face urmărirea progresului şcolar. De aceea, ea trebuie să 
includă îndeosebi acele comportamente care pot fi observate în 
contexte multiple, în aşa fel încât observarea să nu se facă doar o 
singură dată. În alcătuirea ei se poate porni de la Fişa de evaluare a 
copilului preşcolar (pentru cele două nivele de vârstă), propusă de 
MEdCT în anul şcolar 2006-2007 în urma avizării ei de către 
Comisia NaŃională de Specialitate. 

 
 
• OBSERVAREA şi ÎNREGISTRAREA unor observaŃii privind 

progresul copilului – sunt două modalităŃi de urmărire şi măsurare a 
progresului făcut de copil, care ajută la adunarea datelor în 
portofoliu. De asemenea, ele pot scoate în evidenŃă fie anumite 
întârzieri în evoluŃia copilului, fie tipare ale comportamentului sau 
progresului său şcolar. În plus, observaŃiile culese ne pot ajuta să 
planificăm activităŃile care urmează, în vederea manifestării 
comportamentelor aşteptate.  
Cum observaŃia se face relativ uşor, înregistrarea rezultatelor ei 
poate fi un proces destul de dificil, mai ales în cazul unor grupe de 
copii numeroase sau cu un procent ridicat de copii care solicită mai 
multă atenŃie din partea educatoarei (copii hiperactivi, copii cu 
cerinŃe educative speciale, copii supradotaŃi etc.). În acest caz, o 
sugestie ar fi să recurgem la bileŃele cu autoadeziv (stiky notes) pe 
care să notăm la momentul observaŃiei ceea ce merită şi poate avea 
valoare într-o evaluare, urmând ca la sfârşitul activităŃii să punem 
biletul în portofoliu. O altă idee ar fi aceea de a ne stabili un cod 
anume pentru fiecare categorie de activitate sau domeniu şi pentru 
fiecare formă de activitate (de exemplu: coduri pentru categorii de 
activitate - L pentru Educarea limbajului, CM pentru Cunoaşterea 
mediului, M pentru Matematică etc. şi coduri pentru formele de 
activitate – I pentru activitate individuală, G pentru activităŃile de 
grup, F pentru activităŃile frontale, LA pentru activităŃile liber 
alese etc.) şi să înregistrăm toate informaŃiile într-un tabel în care în 
prealabil am trecut numele copiilor şi comportamentele aşteptate 
(din lista anterior alcătuită). Totodată, în procesul de înregistrare a 
rezultatelor pentru fiecare copil trebuie să se arătăm respect pentru 
acesta şi preocupare pentru menŃinerea lui pe traseul stabilit şi să 
recurgem, şi aici, la utilizarea unor coduri specifice (de exemplu: A 
pentru comportament atins, D pentru comportament în dezvoltare şi 
S pentru necesită sprijin).  
În concluzie, este foarte important să ştim faptul că nu toŃi copiii 
evoluează în acelaşi timp, că nu toŃi au o evoluŃie spectaculoasă, că 
fiecare are momentul lui de sclipire care nu trebuie ratat de 



evaluator, că nu există normă stabilită pentru numărul de 
înregistrări din dreptul numelui unui copil, că rigoarea şi claritatea 
observaŃiilor, precum şi onestitatea evaluatorului sunt esenŃiale în 
cadrul procesului de evaluare.   
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1. Andrei Mirela ÎnŃelege şi utilizează corect 
semnificaŃiile structurilor 
verbale  

L, F 
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Notă:  
* - Se aleg 2 sau 3 comportamente pentru o perioadă dată (un proiect tematic sau pentru o 
temă mare din planificarea săptămânală) din lista cu comportamente şi se trec în dreptul 
fiecărui copil. 
** - Se înregistrează, cu codul corespunzător, categoria şi forma de activitate în partea de sus 
şi codul cu rezultatul observaŃiei şi data în partea de jos. 
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