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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea   

Numele şi 
prenumele   

Funcţia    Data Semnatura 

 1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat      

        
Victoria SANDU Responsabil 

comisie 
01.09.2017  

1.2. Verificat    
         

Laura 
ȘERBĂNESCU 

 

Director ȘPP 01.09.2017  

1.3. Aprobat          
     

Mihnea 
COSTOIU 

Rector    

 
   
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 

 Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul ediţiei     

Componenta 
revizuită    

Modalitatea 
reviziei     

Data de la care 
se aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei ediţiei     
         

 1 2 3 4 
2.1. Ediţia I    
2.2. Revizia 1       

    
 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii operaţionale 
 

 Scopul 
difuzării 

Exemplar 
Nr. 

Compartiment Funcţia Numele și 
prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1 informare, 

aplicare 
1 Conducere Director 

Educativ 
Cosmina 

DUMITRICĂ 
  

3.2 informare, 
aplicare 

2 Personal 
didactic 

Prof. Înv. 
Primar 

Eugenia 
CARAGANCEV 
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4. Scopul procedurii operaţionale 

 Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul şi mijloacele de realizare a 
înregistrării   progresului preşcolarilor/școlarilor  pe parcursul unui an şcolar. 

 
   4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate 

 Responsabilul comisiei instruiește personalul și furnizează documentele necesare 
(prevăzute în anexele prezentei proceduri) 

 Compartimentele implicate sunt:  
- Compartimentul didactic; 
- Compartimentul secretariat; 

 Persoanele implicate sunt: 
- Cadrele didactice; 

3.3 informare, 
aplicare 

3 Personal 
didactic 

Profesor 
engleză 

Daniela 
GHERGHINA 

  

3.4 informare, 
aplicare 

4 Personal 
didactic 

Prof. Înv. 
Preșcolar 

Victoria SANDU   

3.5 informare, 
aplicare 

5 Personal 
didactic 

Prof. Înv. 
Preșcolar 

Simona SAVU   

3.6 informare, 
aplicare 

6 Personal 
didactic 

Prof. Înv. 
Preșcolar 

Felicia CHIRICĂ   

3.7 informare, 
aplicare 

7 Personal 
didactic 

Educatoare Daniela Carmen 
MURARU 

  

3.8 informare, 
aplicare 

8 Personal 
didactic 

Educatoare Vanessa Carla 
ȚIGĂNEȘTEANU 

  

3.9 informare, 
aplicare 

9 Personal 
didactic 

Educatoare 
 

Angela 
ȘERBĂNESCU 

  

3.10 informare, 
aplicare 

10 Personal 
didactic 

Educatoare 
 

Mădălina  
ZLATEA 

  

3.11 informare, 
aplicare 

11 Personal 
didactic 

Prof. Înv. 
Preșcolar 

Ramona 
GHIBURICI 

  

3.12 informare, 
aplicare 

12 Personal 
didactic 

Profesor 
logoped 

Mirella Marilena 
GROSU 

  

3.13 Informare,
aplicare  

13 Personal 
nedidactic 

Psiholog Corina 
SAK COLAREZA 

  

3.14 informare, 
aplicare 

14 Personal 
didact-auxiliar 

Secretară    
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- Secretara școlii. 
 
   4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii 

 Documentația derulării activității este adecvată și constă în completarea următoarelor 
documente:  

- Fișa de reflecție; 
- Fișa de observare a activității; 
- Fișa pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în 

clasa pregătitoare; 
- Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare 
- Fișa de observație; 
- Fișa de caracterizare psihopedagogică; 
- Fișa de consemnare a participării copiilor la jocurile didactice alese. 

   4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 
 În situația fluctuației de personal, atribuțiile personalului implicat sunt preluate prin 

delegare. 
 

   4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 
iar pe manager, în luarea deciziei 

 Doar dacă este cazul. 
 
   4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale 

 Nu este cazul. 
 
 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

 Procedura va fi aplicată de către toate cadrele didactice. 
 
   5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională. 

 înregistrarea corectă, prin completarea și corelarea documentelor specifice a progresului 
preșcolarilor/școlarilor. 

 
   5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 
desfăşurate de entitatea publică. 

 înregistrarea corectă a progresului preșcolarilor/școlarilor este parte integrată, distinctă, a 
procesului instructiv-educativ derulat în învățământul preșcolar/școlar. 

 



UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA DIN 

BUCUREȘTI 

Procedura operaţională 
privind înregistrarea corectă a 

progresului preşcolarilor/școlarilor 

Ediţia  I 
Nr. de ex. 8 

Departamentul 
ȘCOALA PRIMARĂ 

POLITEHNICA 
Cod: PO–21–ȘPP-17 

Revizia 1 
Nr. de ex. 14 

  
Pagină 5 din 45 
 

  Exemplar nr. 1 
 

5 
 

   5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 
procedurată. 

 revizuirea ofertei educaţionale şi a PDI-ului;  
 autoevaluarea instituţională;  
 accesul personalului la imprimantă, fax etc.;   
 siguranţa şi confidenţialitatea datelor;   
 urmărirea evoluţiei şcolare a absolvenţilor;   
 comunicarea internă, externă şi instituţională;   
 observarea predării-învățării;   
 evidența activităţilor extracurriculare;   
 urmărirea  preşcolarilor/școlarilor capabili de performanţă;   
 identificarea punctelor tari, slabe, a ameninţărilor şi a oportunităţilor;    
 evaluarea sistematică a satisfacţiei personalului;   
 comisiile metodice, evaluarea, revizuirea şi îmbunătăţirea calităţii;   
 evaluarea personalului didactic, nedidactic și didactic-auxiliar;  
 monitorizarea prezenței preșcolarilor/școlarilor;  

 
   5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 
activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii 

 compartimentul didactic; 
 compartimentul secretariat. 

 
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 
     
   6.1. Reglementări internaţionale: 

  Standardele internaționale de control intern. 
          
   6.2. Legislaţie primară: 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar nr.  

5079/2016; 
 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/12.iunie.2015 pentru aprobarea 

Codului Controlului intern managerial al entităţilor publice. 
     
   6.3. Legislaţie secundară 
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 Legea nr. 87/2006  pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în 
educaţie 

 HG nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare 
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 HG nr. 1534/25.11.2008 privind aprobarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 
performanţă pentru evaaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 OSGG.nr.400/2015 cu modificările și completările ulterioare. 
 
   6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 

 Regulamentul de ordine interioară; 
 Decizia nr. 47/6.09.2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și 

îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern; 
 OMEN  nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului  preşcolar; 
 OMEN nr. 3851/2010) privind aprobarea reperelor fundamentale în învăţarea și 

dezvoltarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între naștere și 7 ani;  
 OMEN nr. 4688/2012 privind aprobarea standardelor de calitate pentru învăţământul 

preşcolar; 
 Metodologia de organizare și funcționare a creşelor și a altor unități de educaţie timpurie 

antepreşcolara ( HG nr. 1252/2012); 
 Regulamentul de organizare și funcționare a unităţilor de învățământ preuniversitar ( OM 

nr. 5115/2014); 
 Setul de instrumente pentru stimularea, monitorizarea și aprecierea pregătirii pentru 

școala a copilului preşcolar; 
 Caietul de observaţii cu privire la dezvoltarea copiilor (un caiet obișnuit în care se 

notează aspecte care țin de dezvoltarea copilului pe măsura ce acestea sunt observate de 
către educatoare/invățător în contexte diferite; 

 Decizia Rectorului UPB nr. 540/2015 privind constituirea Comisiei de monitorizare, 
coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial la nivelul UPB, cu modificările și completările ulterioare; 

 Carta Universității Politehnica din București;  
 Fișele de post ale personalului intern. 

 
 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
 
   7.1. Definiţii ale termenilor 
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Nr. 
Crt. 
 

Termenul           Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte 
termenul                    

1. Procedura operaţională    Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce 
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor 
de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la                        
aspectul procesual.                            

2. Ediţie a unei proceduri 
operaţionale          

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată. 

3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.                  

4. Curriculum-ul pentru educaţie 
timpurie a copiilor cu vârsta 
cuprinsă între naştere şi 6/7 
ani 

În viziunea actuală, curriculum-ul se referă la oferta 
educaţională a grădiniţei  şi reprezintă sistemul 
proceselor educaţionale  şi al experienţelor de învăţare, şi 
formare directă, şi indirect oferite educaţilor şi trăite de 
aceştia în contexte formale, nonformale şi chiar 
informale.  
 
Abordarea  curriculară pemite luarea în considerare, în 
plan teoretic şi practic, a întregii complexităţi a 
procesului de dezvoltare şi formare a preşcolarilor. 
 
Caracterul curricular al programului educaţional 
preşcolar este evident la mai multe niveluri: 

- La nivelul programului educaţional ca ansamblu 
structurat;  

- La nivelul conţinuturilor curricular; 
- La nivelul practicilor de predare-învățare-

evaluare. 
    
   7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 
Crt. 
 

Abrevierea      Termenul abreviat 

1. P.O Procedură operaţională 
2. E Elaborare 
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3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap Aplicare 
6. Ah Arhivare 
7. CA Consiliul de Administraţie 
8. ȘPP Școala Primară Politehnica 
9. ROFUIP Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 
10. ROI Regulament  de ordine interioară 
    
 
8. Descrierea procedurii operaţionale 
 
   8.1. Generalităţi 
          Prevederile prezentei proceduri urmăresc asigurarea standardelor de calitate şi a 
elementelor de conformitate, respectiv etapele înregistrării progresului preşcolarilor/școlarilor pe 
parcursului unui an şcolar. 
         Învățarea timpurie este fundamentul pentru învățarea de-a lungul întregii vieți și baza 
bunăstării individuale, sociale, economice, baza dezvoltării durabile. De aceea, învățarea 
timpurie trebuie să fie și motorul bucuriei de a învăța care, la rândul ei, conduce la construirea 
comunităților orientate spre a învăța, comunități care dobândesc capacitatea internă de a-și 
identifica și rezolva problemele și de a progresa, având ca scop calitatea vieții fiecărui individ, în 
toată complexitatea sa. 
         Activitatea educativă din școală este complexă şi solicită forme de monitorizare și evaluare 
variate, multiple, adaptate la particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor. 
         Fiecare copil este un unic, iar într-o grupă există „n” copii – unicat. De aceea, pentru 
fiecare este necesar să se folosească tehnicile şi strategiile de comunicare şi de lucru potrivite, 
astfel încât ei să beneficieze de sprijinul şi stimularea corespunzătoare pentru dezvoltarea lor 
optimă.  
Având în vedere faptul că în învăţământul preşcolar principala formă de învăţare este jocul, 
educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici/metode de observare, 
monitorizare și evaluare a progresului copilului. În acest context, propunem utilizarea 
următoarelor metode: jocul liber, jocul dirijat, observaţia sistematică a copilului, conversaţia, 
analiza produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială. Dintre acestea, un loc 
aparte îl ocupă jocul, observaţia şi conversaţia. 
        Modalităţile alternative de evaluare, care valorizează copilul şi evidenţiază aspectele 
formative ale jocului şi apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuţiile individuale cu 
copiii, autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, 
medalii, jocurile evaluative, jocurile de rol, lucrările practice, metoda consemnării pe un grafic a 
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rezultatelor (cu simboluri), pe activităţi şi preferinţe, afişarea lucrărilor, serbările, activităţi în aer 
liber, vizitele, excursiile, programul „Şcoala Altfel-Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 
       Totodată, trebuie să fim conștienți de faptul că progresul copilului trebuie în permanenţă 
monitorizat, comunicat şi discutat cu familia acestuia. Implicarea părinţilor ca sursă de informaţii 
şi evaluatori direcţi se poate realiza prin activităţi comune (părinţi – copii - educatoare), activităţi 
de consiliere, prin discuţii informale, individuale, periodice sau zilnice, dacă este necesar, prin 
analiza portofoliului individual al copilului, prin analiza agendei de comunicare cu părinţii, prin 
scrisori tematice, ş.a. Acest lucru ajută familia să ştie care sunt obiectivele programului 
educațional corespunzător vârstei copilului lor, precum şi ce înseamnă și care sunt domeniile de 
dezvoltare, care este stadiul de dezvoltare al propriului copil, ce este capabil să rezolve la un 
moment dat, în raport cu vârsta și cu stadiul anterior de dezvoltare etc. 
Prin urmare, cadrele didactice din învățământul preșcolar utilizează o serie de instrumente care  
urmăresc  stimularea învățării timpurii și, implicit, a bucuriei de învăța la copiii preșcolari. 
 
   8.2. Documente utilizate 
 

     8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 
 a) Lista 

 Fișa de reflecție – Anexa 1 
 Fișa de observare a activității – Anexa 2a și Anexă 2b 
 Fișa pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în 

clasa pregătitoare – Anexa 3 
 Raport de evaluare la finalul clasei pregătitoare Anexa 4 
 Fișa de observatii- de Ecaterina Vrăjmaş,care se completează o singură dată/pe an; 
 Fișa de caracterizare psihopedagogică, care se completează la finalul anului şcolar 

pentru fiecare copil; se înregistrează şi un exemplar ajunge la părinte; 
 Fișa de consemnare a participării copiilor la jocurile didactice alese - se 

completează de fiecare cadru didactic o dată/lună; 
 b) Proveniența 

 MEN; 
 ISMB/IS6; 
 Consfătuiri; 
 Literatura de specialitate. 
 

     8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate  
 Fișa de reflecție – Anexa 1 

      Fișa va fi lecturată cât mai des de către cadrele didactice, cu scopul de a face din 
practicile respective puncte de discuție și de reflecție pentru dezvoltarea profesională. 
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 Fișa de observare a activității – Anexa 2a și Anexă 2b 
      Fișa de observare a activității, cuprinsă în Anexa 2a, va fi utilizată de către directorii 
unităților de învățământ preșcolar sau de către responsabilii comisiei metodice din cadrul 
unităților de învățământ preșcolar cu scopul înregistrării progresului pe care cadrele 
didactice îl fac, ca urmare a utilizării Fișei de reflecție, în ceea ce privește îmbunătățirea 
practicilor la grupă. 
     Fișa de observare a activității, cuprinsă în Anexa 2b, va fi utilizată, cu același scop ca 
și precedentă, de către inspectorii școlari de specialitate, cu mențiunea că aceasta nu 
înlocuiește nici una dintre fișele de observare a activității promovate de MENCS și 
utilizate în cadrul inspecțiilor speciale sau de specialitate, care se finalizează cu acordarea 
de calificative. 

 Fișa pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în clasa 
pregătitoare – Anexa 3. 
     Fișa pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în 
clasa pregătitoare, va fi utilizată de cadrul didactic, pentru fiecare copil în parte, 
respectând următoarele cerințe: 

- se notează în casete data (zi, lună, an) la care a fost observat nivelul atins de 
copil vis-à -vis de un reper dat; 

- prima notare se va face cu culoarea roșie, la intrarea copilului în grădiniță, în 
perioada stabilită pentru evaluarea inițială a copiilor; 

- ultima notare se va face cu culoarea albastră, la plecarea copilului din 
grădiniță (către următoarea etapă, școala), în perioada stabilită pentru 
evaluarea finală/sumativă a copiilor, la sfârșit de ciclu; 

- între prima și ultima notare, cu o altă culoare decât cele două menționate, 
educatoarea va face înregistrări ale progresului copilului, în acord cu ceea ce 
observă și notează în Caietul de observații. 
 

 Fișa de observații- de Ecaterina Vrăjmaş, care se completează o singură dată/pe an; 
 Fișa de caracterizare psihopedagogică, care se completează la finalul anului şcolar 

pentru fiecare copil; se înregistrează şi un exemplar ajunge la părinte; 
 Fișa de consemnare a participării copiilor la jocurile didactice alese - se completează 

de fiecare cadru didactic o dată/lună. 
 
     8.2.3. Circuitul documentelor 

 Afișarea graficului în cancelarie la începutul anului; 
 Completarea anexelor 1-6 de către personalul didactic; 
 Centralizarea materialelor elaborate de către responsabil procedură; 
 Interpretarea rezultatelor si elaborarea unui raport de către responsabil procedură. 
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   8.3. Resurse necesare 
 
     8.3.1. Resurse materiale: birouri, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, 
calculatoare personale, acces la bază de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a 
informațiilor etc. 
 
     8.3.2. Resurse umane: Personalul didactic al unităţii de învăţământ, preşcolari. 
 
     8.3.3. Resurse financiare: finanțare UPB, taxe școlare, sponsorizări. 
   8.4. Modul de lucru 
 
     8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 La începutul anului şcolar se afişează în cancelarie graficului de monitorizare a 
activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 

 Responsabilul  de  procedură va repartiza cadrele didactice supuse monitorizării 
responsabililor cu aplicarea procedurii (responsabilii comisiilor metodice), precizând 
termenele de realizare a asistenţelor; 

 Responsabilii cu observarea activității îşi vor planifica asistenţa la ore în urma discuţiei 
cu cadrul didactic ce va fi asistat (Anexa 1); 

 În efectuarea observării la grupă/clasă se vor urmări: 
- Verificarea documentelor de proiectare didactică; 
- Pregătirea activităţii; 
- Evaluarea activităţii cadrului didactic pe parcursul activităţii; 
- Evaluarea activităţii preşcolarilor/școlarilor; 
- Autoevaluarea cadrului didactic asistat; 
- Lista de metode didactice/strategii/materiale utilizate; 

 Se va completa  Fişa de observare a activităţii , precizând puctele tari şi punctele slabe 
iar pentru obţinerea punctajului final se va ţine cont de  descriptori (Anexa 2); 

 Se va verifica mapa cadrului didactic urmărindu-se: 
1. PROIECTAREA DIDACTICĂ: 

o Planificările calendaristice ale disciplinelor/modulelor din încadrare; 
o Proiectele unităţilor de învăţare; 
o Curriculum-ul  preşcolar/școlar-primar în vigoare la disciplinele/modulele din 

încadrare; 
2. EVALUAREA: 

o Fişele de evaluare continuă şi sumativă a preşcolarilor/școlarilor; 
o Fişele de evaluare a activităţii preşcolarilor/școlarilor; 

3. MATERIALE DIDACTICE DE CONCEPŢIE PROPRIE: 
o Teste de evaluare iniţială, curentă şi sumativă; 
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o Suport de curs. 
4. DOCUMENTE DE INTERES: 

o Despre categorii de copii cu nevoi educative speciale identificate; 
o Chestionare stiluri de învăţare. 

 
     8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Responsabilul  de  procedură va repartiza cadrele didactice supuse monitorizării 
responsabililor cu aplicarea procedurii (responsabilul comisiei metodice), precizând 
termenele de realizare a asistenţelor; 

 Responsabilii cu observarea activității îşi vor planifica asistenţa la ore în urma discuţiei 
cu cadrul didactic ce va fi asistat (Anexa 1); 

 În efectuarea observării la grupă se vor urmări: 
- Verificarea documentelor de proiectare didactică; 
- Pregătirea activităţii; 
- Evaluarea activităţii cadrului didactic pe parcursul activităţii; 
- Evaluarea activităţii preşcolarilor/școlarilor; 
- Autoevaluarea cadrului didactic asistat; 
- Lista de metode didactice/strategii/materiale utilizate. 

 
     8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

 Se vor sintetiza și interpreta rezultatele. În anul următor se va ține cont de rezultatele 
obținute. Se va asigura continuitatea activităților de la an la an. 

 
 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

 Responsabilul de procedură răspunde de bună desfăşurare a activităţii de înregistrare a 
progresului preşcolarilor/școlarilor  şi de observare a predării-învăţării, urmărind 
respectarea Graficului de Monitorizare şi Control propus de conducerea unității școlare, 
C.E.A.C. şi responsabilul comisiei metodice.  

    
Nr. 
crt 

Compartimentul 
(postul)/acţiunea 
(operaţiunea) 

Responsabil 
comisie 

Director 
ȘPP 

Rector  Cadre 
didactice 

ȘPP 

Secretariat 
ȘPP 

 0 1 2 3 4 5 
1. elaborare procedură 

privind înregistrarea 
corectă a progresului 
preşcolarilor/școlarilor 

E     
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ai ȘPP a UPB 
2. verificare procedură   V    
3. aprobare procedură    A   
4. aplicare procedură     Ap  
5. arhivare documente 

rezultate din aplicarea 
procedurii 

    Ah 

 
  
10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
Anexa 

Denumirea 
anexei    

Elaborator Aprobă Număr de 
exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 
elemente     Loc Perioada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Fișa de reflecție 

(Anexa 1) 
Secretariat 
comisie 

Comisia 8 8 Ah  5 ani  

2. Fișa de observare a 
activității (Anexa 2) 

Secretariat 
comisie 

Comisia 8 8 Ah  5 ani  

3. Fișa pentru 
aprecierea 
progresului 
individual al 
copilului înainte de 
înscrierea în clasa 
pregătitoare (Anexa 
3) 

Secretariat 
comisie 

Comisia 8 8 Ah  5 ani  

4. Fișa de observații 
(Anexa 4) 

Secretariat 
comisie 

Comisia 8 8 Ah  5 ani  

5. Fișa de caracterizare 
psihopedagogică 
(Anexa 5) 

Secretariat 
comisie 

Comisia 8 8 Ah  5 ani  

6. Fișa de consemnare 
a participării 
copiilor la jocurile 
didactice alese 
(Anexa 6) 

Secretariat 
comisie 

Comisia 8 8 Ah  5 ani  

7. Raport de evaluare 
la finalul clasei 

Secretariat 
comisie 
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pregătitoare 
( Anexa 7) 

 

Anexa 1 

Fișa de reflecție 
(interacțiuni) 

 
1. INTERACȚIUNEA EDUCATOARE/ÎNVĂȚĂTOR–COPIL 

1.1. Am reușit să interacționez cu fiecare copil în parte, pe toată durata programului zilei. 
 
1.2. Am reușit să ofer, fiecărui copil în parte, sprijin pentru dezvoltare personală, respectând 
ritmul de învățare al acestuia. 

1.3. Am reușit să apreciez progresul înregistrat de fiecare copil din grupă/clasă și să-l fac 
cunoscut și celorlalți copii, pe durata programului zilnic. 

1.4. Am reușit să ofer, fiecărui copil în parte, posibilitatea de a face alegerei și de a-și explica 
motivul/motivele care au determinat alegerea făcută. 

1.5. Am reușit să sprijin, fiecare copil în parte, pentru a-și exprima părerea cu privire la o 
activitate/lucrare personală sau a altui coleg. 

1.6. Am reușit să ascult, fiecare copil în parte, atunci când acesta și-a manifestat dorința de a 
comunica cu mine, arătându-i că mă interesează ceea ce îmi spune și oferindu-i feed-back 
imediat. 

1.7.  Am reușit să sprijin, fiecare copil în parte, pe toată durata programului zilei, pentru a deveni 
autonom și pentru a manifesta stăpânire de sine. 

1.8. Am reușit să sprijin, fiecare copil în parte, să înțeleagă importanța regulilor și respectarea lor 
în viața personală și în conviețuirea cu ceilalți. 

 

2. INTERACȚIUNEA COPIL - COPIL/GRUP DE COPII 
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2.1. Am proiectat, pe toată durata programului zilei, situații de învățare care să faciliteze 
interacțiunea copil-copil/grup de copii. 

2.2. Am reușit să observ, pe toată durata programului zilei, interacțiunile pe care le are fiecare 
copil cu colegii lui. 

2.3. Am reușit să sprijin, pe toată durata programului zilei, cel puțin un copil (timid/mult prea 
expansiv/cu probleme de adaptare/cu probleme de învățare etc.) în a interacționa eficient cu 
colegii lui. 

2.4. Am reușit să pregătesc, pentru ziua curentă, un mediu educațional care să favorizeze 
interacțiunea copil – copil/grup de copii. 

 

3.INTERACȚIUNEA CADRE DIDACTICE–COLEGI/ALȚI PROFESIONIȘTI/PĂRINȚI 

3.1. Am reușit să inițiez o discuție cu colegii/alți specialiști/părinții, după încheierea programului 
zilei, despre progresul/problemele întâmpinate pe parcursul zilei, de către (cel puțin) un copil din 
grupă/clasă. 

3.2. Am reușit să înregistrez și să transmit colegilor/altor specialiști/părinților, după încheierea 
programului zilei, date relevante, clare, punctuale privind progresul/problemele întâmpinate pe 
parcursul zilei, de către (cel puțin) un copil din grupă/clasă. 

3.3. Am reușit să ascult ceea ce un coleg/specialist/părinte îmi împărtășește despre un copil din 
grupă/clasă, la începutul său la sfârșitul programului zilei, și să îi ofer feed-back imediat. 
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Anexa 2a 

 
Fișa de observare a activității 

(focalizare pe monitorizarea stimulării bucuriei/plăcerii de a învăța la vârstele mici) 
 

Dată: 
Unitatea de învățământ: 
Grupă/clasă: 
Cadrul didactic asistat: 
Titlul activității: 
Numărul copiilor prezenți (din total înscriși): 
 
Mediul educaţional  
 
Se vor face referiri cu privire la: 
 
Jucării/jocuri/centre de interes aflate la îndemâna copilului, în câmpul vizual al acestuia;  
Materialele expuse în sala de grupă/clasă (dacă ele au un sens pentru procesul de învățare în care 
este angajat copilul prin joc, dacă sunt așezate la nivelul copilului, dacă sunt vizibile și sunt realizate 
cu ajutorul său în prezența copilului);  
Așezarea mobilierului pe parcursul unei activități; plasarea catedrei în geografia clasei și, implicit, 
poziția cadrului didactic  în  raport cu copiii; 
Materialul didactic folosit (dacă acesta încurajează și stimulează participarea copilului la activitate; 
dacă este relevant pentru contextul de învățare creat și pentru tipul de activitate; dacă este 
suficient/insuficient/în exces/lipsește). 

ASPECTE POZITIVE RECOMANDĂRI 
 
 

 
Activitatea cadrului didactic  
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Se vor face referiri cu privire la: 
Modul de concepere/proiectare a activității/activităților (dacă sunt clar organizate, dacă  respectă 
standardele de proiectare eficientă etc.); 
Tipul și modul de comunicare cu copiii (ex.: Cadrul didactic a vorbit mai mult decât este necesar/nu a 
vorbit destul/a vorbit prea repede/prea rar/prea tare/prea încet. Există un motiv real pentru acest 
lucru?Vocabularul folosit de cadru didactic pe parcursul interacțiunii cu copiii a fost/nu a fost 
accesibil. Cadrul didactic a creat suficiente ocazii pentru a stimula dialogul între copii și pentru a-i 
determina să pună întrebări.); 
Corectarea greșelilor de exprimare/conținut (dacă acest lucru a fost făcut de cadrul didactic/colegi/copilul 
însuşi.); 
Oferirea de  feed-back copiilor  (ex.: Cadrul didactic a oferit/nu a oferit feed-back pozitiv copiilor; 
cadrul didactic a pus/nu a pus etichete copiilor care  nu au reușit să termine sarcinile/să răspundă 
corect/să se conformeze unor reguli etc.; 
Acordarea unei libertăți în exprimare copilului (ex.: Cadrul didactic a oferit libertate copilului în 
exprimarea artistică, neinsistând pe coloratul în contur sau pe realizarea unor lucrări practice, 
artistico-plastice etc. identice).  

ASPECTE POZITIVE 
 
 
 
 
 

RECOMANDĂRI 
 
 

 
Activitatea copiilor  - Bucuria de a învăța reflectată în interacțiuni 
 
Se vor face referiri cu privire la: 
 
Raportul între  timpul cât a vorbit cadrul didactic și timpul cât a vorbit copilul; 
Câte idei /opinii proprii și-au exprimat copiii în timpul activității; 
Câte/care deprinderi au fost exersate de către copii; 
Reacții ale copilului, poziții ale corpului etc. care exprimă interesul copilului pentru activitate;  
Exemple care arată că preșcolarii/școlarii știu ce au învățat/ce vor învăța; 
Exemple care arată că preșcolarii/școlarii știu unde au ajuns cu explorarea, la un moment dat, pe 
tema care îi interesează; 
Cadrul didactic îi întreabă pe copii cu privire la ceea ce vor să învețe (copiii pot să aleagă ce vor să 
învețe la un moment dat); 
Exemple care arată că preșcolarii/elevii știu ce s-a urmărit prin activitatea în care sunt implicați/ce li 
se cere să aplice/demonstreze /realizeze la sfârșitul acesteia..  
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ASPECTE POZITIVE RECOMANDĂRI 
 
 
 
 

 

Managementul clasei  
 
Se vor face referiri cu privire la: 
 
Cadrul didactic menține/nu menține contactul vizual cu copiii, pe toată durata activității; 
Copiii lucrează bine împreună/în grup/în perechi/individual; 
Cadrul didactic schimbă/nu schimbă locul copiilor, atunci când situația o impune;  
Instrucţiunile cadrului didactic sunt/nu sunt clare; 
Materialele didactice utilizate au putut fi văzute de către toți copiii; 
Vocea cadrului didactic s-a auzit/nu s-a auzit clar pe tot parcursul activității; 
Copiii au fost așezați în așa fel încât s-au auzit/nu s-au auzit bine unii pe alţii; 
Cadrul didactic a arătat că este conștient de dificultățile de  învățare ale copiilor și a oferit feedback 
corect, fiecăruia, în funcție de nevoia și ritmul lui;  
Cadrul didactic face/nu face apel la regulile stabilite împreună cu copiii pentru educarea 
comportamentelor positive; 
Copiii respectă/nu respectă regulile grupei/clasei. 

ASPECTE POZITIVE 
 
 

RECOMANDĂRI 

 
Alte aspecte observate, concluzii și 
recomandări:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________ 

Director/responsabilul comisiei metodice/ 
cadrul didactic care asistă,      Cadrul didactic asistat, 
(nume, prenume, semnătură)                                                                    (nume, prenume, 
semnătură) 
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Anexa 2b 
 

Fișa de observare a activității 
(focalizare pe monitorizarea stimulării bucuriei/plăcerii de a învăța la vârstele mici) 

 
 
Dată: 
Unitatea de învățământ: 
Grupă/clasă: 
Cadrul didactic asistat: 
Titlul activității: 
Numărul copiilor prezenți (din total înscriși):  
 
 

Mediul 
educaţional 

Jucării/jocuri/centre de interes care se află/nu se află  la îndemâna 
copilului, în câmpul vizual al acestuia;  

DA NU 
  

Materialele expuse în sala de grupăclasă  au/nu au un sens pentru 
procesul de învățare în care este angajat copilul prin joc; 
Materialele expuse  sunt/nu sunt așezate la nivelul copilului; 
Materialele expuse sunt/nu sunt vizibile; 
Materialele expuse sunt/nu sunt realizate cu ajutorul său în prezența 
copilului.  

  
  
  
  

Mobilierul este/nu este amplasat corespunzător în geografia clasei pe 
parcursul activității; Poziția cadrului didactic  în  raport cu copiii 
este/nu este corepunzătoare. 

  

  

Materialul didactic folosit încurajează și stimulează sau nu 
participarea copilului la activitate;  
Materialul didactic folosit este/nu este relevant pentru contextul de 
învățare creat și pentru tipul de activitate;  
Materialul didactic folosit este/nu este suficient. 
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Activitatea 
cadrului 
didactic 

Modul de concepere/proiectare a activităților este//nu este clar clar; 
Modul de concepere/proiectare a activităților respectă/nu respectă 
standardele de proiectare eficientă etc. 

  

  

Cadrul didactic a vorbit mai mult decât este necesar/nu a vorbit destul; 
Cadrul didactic a vorbit prea repede/prea rar în raport cu nevoile 
copiilor; 
Vocabularul folosit de cadrul didactic pe parcursul interacțiunii cu 
copiii a fost/nu a fost accesibil; 
Cadrul didactic a creat/nu a creat suficiente ocazii pentru a stimula dialogul 
între copii și pentru a-i determina să pună întrebări. 

  
  
  

  

 Corectarea greșelilor de exprimare/conținut a fost/nu a fost făcută în 
acord cu principiile pedagogice de bază. 

  

Cadrul didactic a oferit/nu a oferit feed-back pozitiv copiilor;  
Cadrul didactic a pus/nu a pus etichete copiilor care  nu au reușit să termine 
sarcinile/să răspundă corect/să se conformeze unor reguli etc. 

  
  

Cadrul didactic a oferit/nu a oferit libertate copilului în exprimarea 
artistic. 

  

 

Activitatea 
copiilor  
 
-Bucuria de a 
învăța reflectată 
în interacțiuni- 

Raportul între  timpul cât a vorbit cadrul didactic și timpul cât a vorbit 
copilul corespunde principiilor pedagogice de bază. 

  

Copiii au  fost/nu au fost lăsați/încurajați să își exprime idei /opinii 
proprii în timpul activității. 

  

Reacțiile copiilor arată interesul/dezinteresul acestora pentru 
activitate. 

  

Preșcolarii/elevii au arătatat că știu/nu știu ce au învățat/ce vor învăța.    

Preșcolarii/elevii știu/nu știu unde au ajuns cu explorarea, la un 
moment dat, pe tema care îi interesează. 

  

Cadrul didactic îi întreabă/nu îi întreabă pe copii cu privire la ceea ce 
vor să învețe. 

  

Preșcolarii/elevii știu/nu știu ce s-a urmărit prin activitatea în care 
sunt implicați/ce li se cere să aplice/demonstreze /realizeze la sfârșitul 
acesteia.  

  

 

Managementul 
clasei 

Cadrul didactic menține/nu menține contactul   vizual cu copiii, pe 
toată durata activității.   
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Copiii lucrează/nu lucrează bine împreună/în grup/în perechi.   

Cadrul didactic schimbă/nu schimbă locul copiilor, atunci când 
situația o impune.  

  

Instrucţiunile cadrului didactic sunt/nu sunt clare.    

Materialele didactice utilizate au putut fi văzute/nu au fost văzute de 
către toți copiii.  

  

Vocea cadrului didactic s-a auzit/nu s-a auzit clar pe tot parcursul 
activității.  

  

Copiii au fost așezați în așa fel încât s-au auzit/nu s-au auzit bine unii 
pe alţii.  

  

Cadrul didactic a arătat că este/nu este conștient de dificultățile de  
învățare ale copiilor și a oferit/nu a oferit feedback corect, fiecăruia, 
în funcție de nevoia și ritmul lui.  

  

Cadrul didactic face/nu face apel la regulile stabilite împreună cu 
copiii pentru educarea comportamentelor pozitive. 

  

Copiii respectă/nu respectă regulile grupe/clasei.   

 

Alte aspecte observate, concluzii și recomandări: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Inspector școlar,                     Cadrul didactic asistat, 
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(nume, prenume, semnătură)                                                                         (nume, prenume, 
semnătură) 

 
 
 
Anexa 3  
 
 
 

Fişă pentru aprecierea progresului individual 
al copilului, înainte de înscrierea în clasa pregătitoare 

 
 
 
 

Nume şi prenume ________________________________ 

Data naşterii ____________________________________ 

Educatoare _____________________________________ 

Data de la care frecventează grădinița ____________________ 

Data la care a finalizat grupa mare __________________ 

Perioada pentru apreciere inițială ___________________ 
 
Perioada pentru apreciere finală ____________________ 
 
 
 
 
 
 

LEGENDĂ: 
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A – comportament atins 
D – comportament în dezvoltare 

NS – comportament care necesită sprijin 
     Dată înscrisă cu culoarea roşie – apreciere iniţială 

    Dată înscrisă cu culoare albastră - apreciere finală 
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 

 
 

Subdomeniul 

 
 

Aspect 
specific 

 
 

Indicatori 

Nivelul de atingere 
al indicatorului 

NS D A 

Dezvoltarea 
fizică 

Dezvoltarea 
motricităţii 
grosiere 

 Merge cu uşurinţă, coordonându-şi 
armonios mişcările.  

   

Aleargă pe lângă obstacole cu 
uşurinţă. 

   

Loveşte, aruncă, prinde o minge de 
mărime medie cu oarecare precizie. 

   

Participă în mod regulat la activităţile 
fizice (alergare, dans, jocuri sportive). 

   

Ajută la realizarea de activităţi 
domestice care implică mişcare 
(măturat, aranjarea jucăriilor) 

   

Dezvoltarea 
motricităţii 
fine 

Se îmbracă şi se dezbracă singur.    
Îşi pune singur pantofii şi îşi leagă 
şireturile. 

   

Îşi piaptănă sau perie părul.    
Plasează detalii pe desen.    
Desenează un romb după model.    

Dezvoltarea 
senzorio-
motorie 

Recunoaşte obiecte ascunse prin pipăit 
fără să le vadă (pipăit). 

   

Execută mişcări la auzirea unor 
comenzi (auz). 

   

Recunoaşte unele mirosuri familiare 
(miros). 

   

Recunoaşte obiecte privite de la 
distanţă/de aproape (văz). 

   

Participă cu plăcere la jocurile care 
implică multă mişcare, contact social 
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şi reguli de joc. 
Dezvoltarea 
sănătăţii şi 
igienei 
personale 

Promovarea 
sănătăţii şi 
nutriţiei 

Participă la pregătirea unor gustări 
sănătoase. 

   

Cunoaşte alimentele sănătoase pentru 
organismul uman. 

   

Ajută la servirea mesei şi îşi apreciază 
corect porţia de mâncare. 

   

Recunoaşte câteva feluri de mâncăruri.    
Promovarea 
îngrijirii şi 
igienei 
personale 

Se spală şi se şterge singur pe mâini.    
Îşi acoperă gura cu mâna când strănută 
sau tuşeşte. 

   

Foloseşte independent toaleta.    
Foloseşte corect batista.    

 Promovarea 
practicilor 
privind 
securitatea 
personală 

Nu acceptă jucării, bomboane sau bani 
de la persoane adulte necunoscute. 

   

Înţelege comportamentele dăunătoare 
organismului (fumatul, alcoolul, jocul 
cu chibriturile). 

   

Respectă regulile de comportare pe 
stradă, în transportul public şi în alte 
locuri publice. 

   

Identifică persoanele care pot să-l 
sprijine în situaţii periculoase (poliţist, 
pompier, medic). 

   

 
B. DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ 

 
 

Subdomeniul 

 
 

Aspect specific 

 
 

Indicatori 

Nivelul de atingere 
al indicatorului 

NS D A 

Dezvoltarea 
socială 

Abilităţi de 
interacţiune 

cu adulţii 

Comunică cu uşurinţă cu adulţii.    

Cunoaşte şi foloseşte formule de 
politeţe în comunicare. 

   

Răspunde la întrebările puse de 
adulţi. 

   

Nu intervine întrerupând discuţia 
adulţilor. 
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Cere informaţii sau ajutor adulţilor 
când are nevoie. 

   

Abilităţi de 
interacţiune cu 
copii de vârstă 

apropiată 

Stabileşte din proprie iniţiativă 
relaţii pozitive şi de respect cu 
copii apropiaţi ca vârstă. 

   

Propune şi iniţiază jocuri şi 
activităţi care implică mai mult de 
un copil. 

   

Sugerează  noi variante de joc.    
Cere şi oferă voluntar ajutorul 
copiilor din jurul său când au 
nevoie. 

   

Cooperează, face schimb de obiecte 
în joc. 

   

Respectă regulile grupului de joc, 
manifestând fair-play 
(pierde/câştigă). 

   

Acceptarea şi 
respectarea 
diversităţii 

Deosebeşte persoanele după 
diferite criterii (aspect exterior, 
gen, vârstă, etc.). 

   

Manifestă toleranţă faţă de alţi 
copii care aparţin altor etnii, 
categorii minoritare, confesionale 
sau copii cu CES. 

   

Observă că aceeaşi persoană poate 
avea mai multe roluri sociale 
(mama este mama lui, este angajată 
la..., este fiica bunicii lui, etc.). 

   

Respectă drepturile altor persoane, 
copii şi adulţi. 

   

 Dezvoltarea 
comportament

ului 

Se joacă sau lucrează fără să îi 
deranjeze pe ceilalţi. 

   

Respectă reguli simple de    
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pro-social participare în activităţi şi joc, în 
grupuri mici sau mai mari, în 
calitate de conducător sau 
executant. 
Aplică independent regulile în 
situaţii noi, dar similare. 

   

Îşi exprimă dezacordul faţă de 
comportamente incorecte. 

   

Rezolvă conflicte apărute în cadrul 
grupului folosind strategii diverse 
(întâi vorbeşte, apoi cere ajutorul 
adultului). 

   

Rezolvarea problemelor apărute în 
interacţiunea cu copiii, fără a-l 
implica pe adult. 

   

Acceptă responsabilităţi, le 
respectă  şi participă la luarea unor 
decizii simple  (mâncare, 
îmbrăcăminte, jucării, cărţi). 

   

Vorbeşte despre emoţiile sale 
(bucurie, tristeţe, furie). 

   

Alină membrii familiei sau 
prietenii care nu se simt bine (din 
proprie iniţiativă). 

   

Începe să înţeleagă situaţia 
oamenilor aflaţi în situaţii diferite 
(sărăcie, dezastre naturale, boală). 

   

Dezvoltare 
emoţională 

Dezvoltarea 
conceptului de 

sine 

Cunoaşte ziua, luna, oraşul şi ţara 
în care s-a născut, număr de 
telefon. 

   

Împărtăşeşte celorlalţi informaţii 
despre sine. 

   

Conştientizarea schimbările care se 
produc în sine şi mediu (copilul 
creşte, plantele au un ciclu de 
viaţă). 
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Are o imagine pozitivă despre sine.    
Dezvoltarea 

autocontrolului 
emoţional 

Îşi aşteaptă rândul.    
Îşi controlează exprimarea 
sentimentelor (mai ales a celor 
negative - furia). 

   

Îşi exprimă propriile trăiri fără să 
se certe. 

   

Îşi modifică expresia şi 
comportamentul în funcţie de 
context. 

   

Dezvoltarea 
expresivităţii 
emoţionale 

Îşi exprimă emoţiile prin joc şi 
activităţi artistice. 

   

Reacţionează adecvat emoţional la 
situaţii variate.  

   

Verbalizează frustrarea adoptând o 
mimică adecvată sensului 
mesajului. 

   

Asociază emoţiile cu cuvinte şi 
expresii faciale. 

   

 
C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE 

 
 
 

Subdomeniul 

 
 

Aspect specific 

 
 

Indicatori 
  

Nivelul de atingere 
al indicatorului 

NS D A 
Curiozitate şi 

interes 
Manifestarea 

curiozităţii şi a 
interesului 

faţă de mediul 
înconjurător 

Formulează întrebări referitoare la 
schimbările petrecute în mediul 
înconjurător. 

   

Caută noi informaţii legate de 
domeniile care îl interesează. 

   

Descoperă noi informaţii şi le 
împărtăşeşte celorlalţi. 

   

Iniţiativă Iniţiativă în 
interacţiuni şi 

Alege şi desfăşoară activităţi, jocuri 
care concordă cu interesele lui.  
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activităţi. Iniţiază jocuri şi activităţi în vederea 
punerii acestora în practică. 

   

Persistenţă Realizarea 
unei sarcini, 
chiar dacă 
întâmpină 
dificultăţi 

Se concentrează la o activitate 20 de 
minute, fără supervizare. 
  

   

Planifică o activitate din  3 - 4 paşi.    

Realizează o sarcină şi revine asupra 
ei în intervale diferite de timp chiar 
dacă are dificultăţi, este întrerupt/ă 
sau are anumite nemulţumiri. 

   

Creativitate Manifestarea  
creativităţii în 

activităţile 
zilnice. 

Schimbă conţinutul unor poveşti 
cunoscute şi introduce personaje 
create de el. 

   

Schimbă întregul fir al poveştii.    

Inventează jocuri şi activităţi noi.    

Utilizează/combină materiale în 
realizarea unor produse noi.  

   

 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI 
SCRIERII 

 
 

Subdomeniu
l 

 
 

Aspect 
specific 

 
  

Indicatori 
  

Nivelul de atingere 
al indicatorului 

NS D A 

Dezvoltarea 
limbajului şi 

a 
comunicării 

Dezvoltarea 
capacităţii de 
ascultare şi 
înţelegere 

(comunicare 
receptivă) 

Ascultă cu plăcere poveşti citite sau 
înregistrate (casetă audio, CD a 
căror durată este mai mare de 20 de 
minute. 

   

Identifică mai multe idei principale 
dintr-un material verbal. 

   

Răspunde la întrebările referitoare 
la o poveste, demonstrând că a 
înţeles conţinutul. 
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Îşi exprimă gânduri, idei cu privire 
la textul audiat, participând activ la 
discuţiile grupului. 

   

Povesteşte un eveniment sau o 
poveste cunoscută respectând 
succesiunea evenimentelor (cu sau 
fără suport intuitiv). 

   

Solicită explicaţii cu privire la 
cuvintele necunoscute. 

   

Utilizează dialoguri în jocurile 
simbolice. 

   

Dezvoltarea 
capacităţii de 

vorbire şi 
comunicare 
(comunicare 
expresivă) 

Iniţiază o conversaţie cu colegii sau 
adulţii.  

   

Utilizează vorbirea dialogată 
(intonaţie, nuanţarea vocii, expresii 
ritmate şi rimate, ritm, pauză în 
concordanţă cu mesajul transmis). 

   

Exprimă o idee prin mai multe 
modalităţi (limbaj verbal, mimico-
gestual, simboluri). 

   

Utilizează în vorbire acordul de gen, 
număr, persoană, timp. 

   

Foloseşte corect adverbul de timp 
(„azi, mâine, ieri”). 

   

Foloseşte verbe la modul optativ 
(„aş putea”, „aş vrea”). 

   

Construieşte propoziţii în secvenţe 
logice. 

   

Denumeşte obiecte care nu se află 
în câmpul vizual, folosind cuvinte 
adecvate. 

   

Înţelege şi utilizează în vorbire 
sinonime, antonime, omonime. 
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Utilizează în vorbire propoziţii 
dezvoltate şi fraze, folosind cuvinte 
noi, creaţii verbale, fantezii. 

   

Premisele 
citirii şi 
scrierii 

Participarea 
în experienţe 

cu cartea; 
cunoaşterea 
şi aprecierea 

cărţii 

Înţelege ce este titlul şi autorul unei 
cărţi.  

   

Este interesat de cărţi şi ştie cum să 
le utilizeze şi să le păstreze. 

   

Povesteşte colegilor fragmente, idei 
din conţinutul cărţilor. 

   

Este interesat de citit.     
Răsfoieşte cartea şi încearcă să 
citească independent. 

   

Citeşte cuvinte cunoscute etichetate 
în sala de grupă. 

   

Cere să împrumute cărţi sau aduce 
cărţi de acasă în colectivitate. 

   

Diferenţiază un text în proză de 
unul în versuri. 

   

Dezvoltarea 
capacităţii de 
discriminare 

fonetică; 
asocierea 

sunet – literă 

Recunoaşte şi numeşte sunetul 
iniţial şi final al unui cuvânt fără 
ajutor.  

   

Desparte cuvântul în silabe cu 
ajutor. 

   

Articulează anumite sunete, toate 
vocalele şi majoritatea consoanelor. 

   

Identifică literele cuprinse în 
propriul nume cu sunetele specifice.  

   

Asociază sunetul cu litera 
corespunzătoare şi cu forma ei 
scrisă (literă mare/mică de tipar). 

   

Leagă cuvântul de imagine (oral).    
Creează rime ale cuvintelor 
familiare în jocuri, cântece, poezii. 
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Conştientizar
ea mesajului 
scris/vorbit 

Foloseşte o varietate de materiale 
tipărite (cărţi, reviste, ziare, reţete, 
prospecte, cutii de jucării, cutii de 
alimente). 

   

Înţelege rolul tipăriturii.    
Conştientizează faptul că un mesaj 
se scrie/citeşte de la stânga spre 
dreapta, de sus în jos. 

   

Conştientizează faptul că limbajul 
rostit poate fi scris şi apoi se poate 
tipări. 

   

Recunoaşte semne/simboluri din 
mediul ambiant. 

   

Identifică mesaje scrise în mediul 
familiei sau în sala de grupă. 

   

Citeşte numele propriu şi al altor 
colegi. 

   

Citeşte câteva cuvinte din mediul 
apropiat (ex.: grădiniţa, spital, 
muzeu). 

   

Însuşirea 
deprinderilor 

de scris; 
folosirea 
scrisului 
pentru 

transmiterea 
unui mesaj 

Adoptă o ţinută corectă  a corpului, 
a mâinii şi instrumentului de scris.
   

   

Îşi ajustează poziţia foii, hârtiei 
folosite şi experimentează scrisul cu 
o varietate de instrumente de scris 
(creioane, pensule, computere). 

   

Respectă spaţiul, mărimea, ordinea 
literelor. 

   

Scrie/copiază cuvinte familiare (ex.: 
numele propriu, mama, tata etc.). 

   

Contribuie la scrieri colective 
(albume, jurnale, dicţionare). 
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E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 

 
 

Subdomeniu
l 

 
 

Aspect 
specific 

 
  

Indicatori 
  

Nivelul de atingere 
al indicatorului 

NS D A 

Dezvoltarea 
gândirii 
logice şi 

rezolvarea 
de probleme 

Conştientizar
ea relaţiei 

cauză-efect. 

Identifică obiecte care au efect 
asupra altor obiecte (dacă pun zahăr 
în apă, se topeşte). 

   

Explică anumite schimbări ale 
fenomenelor (dacă e înnorat, atunci 
s-ar putea să plouă). 

   

Oferă explicaţii pentru anumite 
evenimente care s-au petrecut. 

   

Realizează experimente pentru a 
descoperi relaţia cauză-efect. 

   

Observă şi 
compară 
acţiuni şi 

evenimente. 

Observă pe o perioadă dată un 
anumit proces (dezvoltarea unei 
plante. ş.a.). 

   

Observă modificările apărute în 
viaţa omului, plantelor, animalelor 
în funcţie de anotimp. 

   

Descrie evenimente utilizând 
cuvinte ce indică o comparaţie.   

   

Compară evenimente cu ajutorul 
adultului. 

   

Compară evenimente şi personaje 
din poveşti.  

   

Utilizarea 
experienţelor 

trecute 
pentru a 

construi noi 
experienţe. 

Utilizează informaţia dobândită în 
vederea aplicării acesteia într-un alt 
context (construieşte din cuburi un 
castel, aşa cum l-a văzut într-o carte 
cu poveşti). 
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Capacitatea 
de a găsi 

răspunsuri/ 
soluţii la 
întrebări, 
situaţii, 

probleme şi 
provocări. 

Explorează şi lucrează în grup 
pentru soluţionarea unei 
probleme/situaţii. 

   

Caută sprijin la alţi copii sau adulţi 
pentru rezolvarea de probleme. 

   

Cunoştinţe şi 
deprinderi 
elementare 
matematice, 
cunoaşterea 
şi înţelegerea 

lumii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentări 
elementare 
matematice 

(numere, 
reprezentări 

numerice, 
operaţii, 

concepte de 
spaţiu, forme 
geometrice, 
înţelegerea 
modelelor, 
măsurare) 

 

 

 

  

Recunoaşte, numeşte şi scrie cifrele 
în limitele 1-10.  

   

Numără cu uşurinţă din memorie 
până la 10. 

   

Numără 10 obiecte prin 
corespondenţă 1 la 1.  

   

Face estimări ale cantităţii utilizând 
numerele.  

   

Utilizează jucării manipulative 
matematice, obiecte cu cifre, jocuri 
cu cifre şi monezi în activităţile 
zilnice. 

   

Estimează mărimi, lungimi, greutăţi 
utilizând instrumente de măsurare. 

   

Cunoaşte ordinea numerelor în şirul 
1-10. 

   

Utilizează numere şi operaţii 
simple. 

   

Identifică şi numeşte diferite forme 
geometrice: cerc, pătrat triunghi, 
dreptunghi. 

   

Recunoaşte forme geometrice  în 
obiectele din mediul înconjurător. 

   

Grupează obiectele după un criteriu 
dat. 

   

Relaţionează „astăzi”, „mâine”, 
„ieri” cu zilele săptămânii. 
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Cunoaşterea 
şi înţelegerea 
lumii (lumea 

vie, 
Pământul, 

spaţiul, 
metode 

ştiinţifice) 

Caută informaţii despre mediu din 
diferite surse. 

   

Foloseşte simţurile şi o varietate de 
instrumente şi aparate simple de 
investigaţie (lupă, magneţi, 
microscop). 

   

Observă faptul că plantele cresc, 
înfloresc, îşi schimbă înfăţişarea. 

   

Sesizează existenţa fiinţelor vii şi 
nevii din mediu. 

   

Cunoaşte şi foloseşte corect ca 
unităţi de timp momentele zilei, 
zilele săptămânii. 

   

Numeşte şi anotimpurile în 
succesiune. 

   

Descrie timpul probabil şi ilustrează 
o anumită stare a vremii (utilizează 
semne convenţionale pentru: ape, 
ploaie, soare etc.). 

   

Descrie importanţa apei, aerului 
pentru viaţă şi a modalităţilor de 
protecţie pentru a evita poluarea lor. 

   

Participă la asigurarea unui mediu 
mai sănătos. 

   

 
Concluzii / Comentarii: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
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Apreciere iniţială finală Întocmit          Apreciere Întocmit                                                                                                                         
Educatoare,              Educatoare,  

      

 
Avizat                Avizat 
Director,                  Director, 
 
 
Am luat cunoștință                                          Am luat cunoștință                                                                                                           

             Părinte,                Părinte,                                                                                                         
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Anexa  4  

FIŞA GRILA DE OBSERVAŢIE 
(după Ecaterina Vrăjmaş) 

 
INDICATORI OBSEVATIONALI 
 RELAŢIILE COPILULUI CU  ACTIVITATEA, OBIECTELE, SPAŢIUL ŞI CEILALŢI: 
 

1. Activităţile preferate  jocul cu diferite jucării/ jucăriile/ jocurile intelectuale 
(puzzle,incastre)/ privitul la televizor/ activităţi gospodăreşti 

 
2. Activităţile refuzate    ...................................................................................................... 

 
3. Cum îşi alege activitatea impus/ după preferinţa? 

 
4. Cât timp participa la o activitate (este atent)? 5 min./ 10min ./ 15 min. 

 
5. Cât este de ordonat ( are deprinderi igienico-sanitare de autonomie şi independentă)?  Are 

deprinderi formate/ Putin/ Foarte puţin/ deloc 
 

6. Cum mânuieşte obiectele, instrumentele de scris-tacamuri? Le ţine strâns/ îi scăpă din 
mâna/ mânuieşte corect 

 
7. Cum apuca obiectele cărţi, jucării mici, plastilina etc.? Utilizează degetele/ foloseşte 

toată mâna greoi 
 

8. Cum se mişca? Greoi/ lent/ vioi 
 

9. Cum manipulează obiectele? Le arunca/ se joacă frumos / le desface în bucăţi 
 

10. Cum se manifesta faţă de ceilalţi? Sare în ajutor/ nu-l interesează de alţii (egocentric) 
 

11. Comunicarea verbală cu ceilalţi: țipă/ vorbeşte frumos/ refuza 
 

12. Comunicarea nonverbala: se strâmba/ râde / plânge/ se uita fix la tine/ se încruntă 
 

13. Cum îşi exprima atitudinile fata de ceilalţi? Cooperează/ se izolează/ observator/ agresiv 
 

14. Cum este în marea majoritate a timpului? Activ/ serios/ gălăgios /timid/ pasiv/ agresiv 
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15. La ce oră se culca seara? 9 PM/ 10 PM/ 11PM 

 
16. Care sunt obiectele preferate?  Jucăriile/ jocurile de masă/ imaginile şi cărţile cu 

imagini/ culorile/ jocurile de grup/ mâncarea/ animalele 
 

17. Când i se comunica priveşte în ochi pe interlocutor? Se uită atent/ nu priveşte/ uneori 
 

18. Cât de repede oboseşte în activităţi/ majoritate a timpului? Uşor/ relativ uşor/ uneori 
 

19. Cum reacţionează la interdicţii? Se supune/ agresiv/ refuza protestând/ protestează cu 
promisiuni 

 
20. Ce îl recompensează? Vorbă bună/  lauda/ dulciuri/ jucării/ plimbări/ un pupic 

 
21. Cât de des trebuie recompensat? Foarte des/ rareori 

 
22. În activităţi, jocuri de grup şi individuale finalizează sarcinile, respecta regulile? Mereu/ 

rareori/ destul de des/ deloc 
 

23. Cât de extins este vocabularul activ (masa vocabularului, debit verbal)? Vorbeşte mult 
utilizând corect sensul şi semnificaţia cuvintelor, masa mare a vocabuarului şi corect- 
cu greșeli de pronunţie/ vorbeşte puţin dar corect/ vorbeşte cu greşeli de pronunţie 

 
24. Cum învaţă mai bine? Vizual/ auditiv/ experimental/ combinat 

 
25. Ce abilitaţi speciale are?  Îi place foarte mult să 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........ 
 
 
 
Dată: 
Semnătura obervatorului: 
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Anexa 5 

 

     FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

1. DATE PERSONALE 

1.1. Numele şi 
prenumele…………………………………………………..…………………….…………… 

1.2. Locul şi data 
naşterii………….………………………………………………………………………….. 

1.3. Domiciliul……………………………………………………………………………… 

1.4. Grupa/clasa…………………………An şcolar………………… 

2. DATE FAMILIALE 
 

2.1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor  
Tata…………………………………………………………………………………………
……………… 

Mama………………………………………………………………………………………
………………. 

 
2.2. Structura şi componenţa familiei  

a. Tipul familiei :  
- normală 
- tatăl (mama) decedat…………………………… 
- părinţi despărţiţi ………………………………… 
- părinţi vitregi…………………………………….. 

b. Fraţi (surori) mai mari , mai mici. Alte persoane apropiate în 
familie…………………………… 
…………………………………………………………………………………………
……… 
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…………………………………………………………………………………………
……… 
………. 
c. Al câtelea copil în 
familie…………………………………………………………………………….. 

 

2.3. Condiţii de locuit : 

- foarte bune…………………………… 
- bune…………………………………… 
- acceptabile…………………………… 
- precare………………………………… 
 

2.4. Atmosfera şi climatul educativ din familie 
a. Relaţii intrafamiliale : 

- Favorabile……………………………… 
- Nefavorabile…………………………… 
- Organizate……………………………… 
- Neorganizate…………………………… 

b.Cine se ocupă în mod special de copil 
…………………………………………………………. 

       2.5. Comportarea copilului în familie  

 Desfăşoară:        
- activităţi intelectuale ……………………………………………… 
- activităţi artistice ………………………………………………….. 
- activităţi practice şi gospodăreşti ………………………………… 
- activităţi de joc ……………………………………………………… 
- activităţi  sportive …………………………………………………… 

 
3. DEZVOLTAREA  FIZICĂ ŞI STAREA SĂNĂTĂŢII  

 

3.1. Caracteristici  ale dezvoltării 
fizice…………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………
…………….. 

 
 
 
3.2. Îmbolnăviri  

a. Anterioare intrării în 
grădiniţă/școala……………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………
…………………………… 

b.  Pe parcursul 
grădiniţei/școlii……………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………………………………… 

3.3. Deficienţe, handicapuri (senzoriale , 
motorii)…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
……………… 

3.4. Concluziile  examenului medical efectuat la plecarea din grădiniță           
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

         

 Data examinării…………………………………………………… 

 

4. ACTIVITATEA COPILULUI ÎN ȘCOALĂ 
 

4.1. Rezultatele obţinute :    f. bune         bune           satisf.         nesatisf.  

a. activităţi intelectuale 
b. activităţi artistico-plastice 
c. activităţi practice 
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d. activităţi sportive 
e. jocuri şi activităţi alese 
 

        4.2. Jocuri preferate:  

  jocuri de construcţie , jocuri didactice, jocuri de creaţie, jocuri de 
mişcare 

      4.3.Conduita  copilului la activităţi :  

 atent, participă activ cu interes 
 atenţia şi interesul, inegale , fluctuante 
 de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat 
 prezent numai fizic, cu frecvenţe distrageri 
 purtare exemplară, ireproşabilă 
 purtare corectă, cuviincioasă, bună 
 cu abateri comportamentale relativ frecvente dar nu grave 
 abateri comportamentale grave 

     

  4.4. Conduita în grup , integrarea socială a copilului: 

 mai mult retras , rezervat, izolat , puţin comunicativ 
 participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat 
 este în contact cu grupul , se integrează dar preferă sarcinile executive 
 caută contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabileşte uşor relaţii 
 activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator şi animator. 

 
 
5. PROCESELE COGNITIVE 
 

5.1. Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive: 
 predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei 
 predomină modalitatea de recepţie a informaţiei 
 percepţie difuză , superficială a materialului de învăţare 
 percepţie complexă (spirit de observaţie) 

 
5.2. Nivelul de inteligenţă: f.bună        bună        medie        scăzută       sub limită 
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5.3. Memoria : 

5.4. Imaginaţia : săracă, bogată, reproductivă, reproductiv-creativă, pentru activităţi  

     tehnice, pentru activităţi literar-artistice.           

 5.5.Limbajul : 

 vocabular bogat, exprimare frumoasă şi corectă 
 exprimare uşoară şi corectă 
 vocabular  redus, exprimare greoaie 
 vocabular foarte sărac, exprimare incorectă 

 
6. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE 
 

6.1. Temperamentul : 
 puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit , iritabil, uneori agresiv, cu 

tendinţe de dominare, rezistent la solicitări. 
 exteriorizat, energic, vioi, mobil, uşor adaptabil, vorbăreţ, guraliv 
 calm, controlat, reţinut, lent , uneori nepăsător, mai greu adaptabil    
 hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur 

 
6.2. Emotivitate : 

 foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea  
  

 emotiv, dar fără reacţii dezadaptive 
 neemotiv, îndrăzneţ 

 
 
 
6.3. Caracterul : 

 atitudini sociale-sociabil, comunicativ sincer, cinstit, politicos, prietenos 
 atitudini faţă de colectiv –spirit de ordine, hărnicie, respect pentru muncă, 

disciplină, dezordine, neglijenţă 
 atitudini faţă de sine-modestie stăpânire de sine, încredere în propriile 

puteri, curaj, îngâmfare, timiditate, nehotărâre 
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7. CONCLUZII PSIHO-PEDAGOGICE 

 

7.1. Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului şi pregătirea lui 
pentru   şcoală. 

 ....................................................................................................................................
............ 

 ....................................................................................................................................
............ 

 7.2. Recomandări educative
 ....................................................................................................................................
............ 

 ....................................................................................................................................
............ 

 

    Data completării             Cadru didactic                                          Director  educativ  
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Anexa 6 

 

FIȘA DE CONSEMNARE A PARTICIPĂRII COPIILOR LA ACTIVITĂȚILE ȘI 
JOCURILE DIDACTICE ALESE 

Săptămâna:....................................... 

Grupă:................................ 

Educatoare:......................................... 

Numele şi 
prenumele 
copilului 

ŞTIINŢĂ ARTĂ BIBLIOTECĂ CONSTRUCŢII JOC CU ROL 
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11. Cuprins 

Numărul 
componentei în 
cadrul 
procedurii 
operaţionale          

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 
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operaţionale   
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caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

2-3 

4. Scopul procedurii operaţionale                           3-4 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale           4-5 
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procedurate                                  
5-6 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională                                   
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