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NOTĂ INTRODUCTIVĂ: 

 
În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are ca scop aprecierea cunoştinţelor, abilităților şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În 

acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii cadrului didactic, concretizate în modalităţile de (re)proiectare didactică ce vor genera comportamentele 

dobândite de copilul preşcolar prin procesul educativ și prin activitățile estracurriculare. 

Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 

- cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor 

- formularea priorităților / scopurilor / obiectivelor educative pe durata școlarizării 

- operaţionalizarea inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. 

 Evaluarea va servi mai bine obiectivelor procesului de învăţământ dacă va fi integrată în acest proces şi nu se va constitui printr-o activitate anterioară/ 

posterioară lui. Integrarea ei în actul de predare - învăţare duce la o continuă reglare a tipului și calității intervenției educaționale, cu efect asupra progresului individual al 

copilului. 

               Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt : 

           Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă 

ale preşcolarităţii . Constituie o premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acestuia. Obiectivele evaluării iniţiale  sunt orientate spre 

cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care urmează. 

Evaluarea iniţială are rolul de a ajuta la stabilirea unui diagnostic real şi obiectiv, care poate îndeplini funcţia predictivă, deci va indica traseul demersului didactic ce 

urmează a fi desfăşurat. 

            Evaluarea continuă – (formativă sau de progres) o găsim în derularea tuturor activităţilor curente din cadrul grădiniţei; ea operează în diferite forme, fie ca 

„puncte” câștigate, fie ca aprecieri ale comportamentelor /rezultatelor activităților, fie ca observări continue și notări în caietul de observație al copilului. Evaluarea 

formativă se regăsește în proiectarea didactică a fiecărui conținut predat și permite ajustări ale metodelor și strategiilor folosite în procesul educativ pentru a facilita 

învățarea.. 

 Evaluarea sumativă –la această formă de evaluare se recurge la sfârşitul anului sau al ciclului preșcolar, când se verifică parametrii generali ai dezvoltării şi 

când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul este declarat apt pentru a fi şcolarizat. Rezultatele obţinute la această evaluare se vor 

regăsi ulterior în documentele de orientare școlară a copilului. 

 

Metodele de culegere a datelor: 

            În funcţie de specificul vârstei preșcolare metodele de culegere a datelor în vederea evaluării activităţilor din grădiniţă vor fi : observaţia, studiul produselor 

activităţii, analiza procesului de integrare socială, testul, ancheta și altele. 

           *  Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului. Rezultatele observaţiei se materializează în 

aprecieri deschise, directe, cu valoare evaluativă care pot fi consemnate într-un protocol(caiet) de observaţie al copilului. Notările vor fi datate, pentru a se putea pune mai 

uşor în evidenţă aspectele evolutive sau unele involuţii, stagnări, regrese, care prin acumulare atrag atenţia asupra urgenţei de a se intervenii ameliorativ şi optimizator. 

           *   Metoda portofoliului – constă în selectarea, îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor (desene, picturi, colaje) pentru ca mai târziu, pe baza probelor 

materiale, să se poată face o evaluare de tip cumulativ, care va marca progresele pe care preșcolarii le-au realizat într-o unitate mai mare de timp. 

          *   Probe și teste adaptate sunt instrumente de evaluare a performanţelor care vizează modificările produse prin învăţare.  
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Aplicarea fişei de progres: 

 Evaluarea este centrată pe copil, privit ca personalitate complexă, iar fișele de evaluare sunt detaliate pe palierele dezvoltarii sale psihologice raportate la 

domeniile curriculare, respectiv motricitate și psihomotricitate, dezvoltare senzorială și cognitivă, comunicare și limbaj, autonomie personală și socială și maturizare socio-

emoțională. 

 Ele surprind evoluţia dezvoltării copilului pe parcursul a 4 ani de şcolarizare, pe comportamente /competenţe ce pot fi formate prin aplicarea curriculum-ului 

specific. Prin urmare, Fişa-bloc de evaluare va insoţi copilul pe tot traseul său educativ, din momentul înscrierii în grădiniţă pâna în cel al finalizării ciclului preşcolar şi 

vor fi transmise de către cadrele didactice în momentul în care copilul este înscris la o alta grupă (de exemplu de la grup mică la cea mijlocie sau reorientat). În felul acesta 

se facilitează munca în echipă, dar mai ales se asigură o continuitate a intervenţiei, a metodelor şi strategiilor de predare – educare – recuperare profitabile pentru copil. 

 Nivelurile diferite de evaluare nu se adreseaza neapărat grupelor de preșcolari (mică, mijlocie și mare) ci se corelează mai mult cu nivelul de dezvoltare 

individuală, fiind cunoscut faptul că un copil care dovedește abilități superioare într-un domeniu poate avea în același timp întârzieri sau dificultăți în altul. 

Fișele se aplică corespunzător cu nivelul de dezvoltare ideal al copilului în raport cu vârsta și grupa în care a fost înscris, iar obținerea unui punctaj minim impune 

reluarea procesului de evaluare la un nivel inferior; analog, obținerea unui punctaj maxim impune reevaluarea copilului folosind nivelul superior al grilei de evaluare. In 

felul acesta se permite abordarea personalizată a procesului de evaluare și, prin aceasta, și al celui de elaborare a programului educativ. Se urmăreşte aprecierea obiectivă 

a nivelului de însuşire a tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În urma rezultatelor procesului de evaluare, se impune stabilirea de programe 

suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

 
 

E1 si E3 reprezintă evaluările iniţiale / de preînvăţare (inceputul anului şcolar), respectiv finale /de postînvăţare (finalul anului şcolar) desfăşurate anual. 

E2 reprezintă evaluarea intersemestrială. 

Cadrele didactice debutante care sustin inspectia specială vor realiza o nouă evaluare intermediară la momentul derulării inspectiei speciale, confrom Ghidului 

DEF(http://ismb.edu.ro/documente/diverse/2017/GHID_DEF_final.pdf).  

 

 Fișele de evaluare prezentate în continuare se adresează copilului, privit ca întreg, și nu currisulum-ului, dar se corelează cu activitățile curriculare necesare 

dezvoltării și recuperării totale a copilului preșcolar deficient de auz, organizând și susținând lucrul în echipă. 

             În concluzie, evaluarea nivelului funcțional și de pregătire al copilului, este reglată de trei aspecte esenţiale: 

 respectarea particularităţilorde vârstă şi psihoindividuale; 

 găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să contribuie activ la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar; 

 să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 

Înregistrarea progresului se va realiza astfel : 

-    nu poate realiza itemul (comportamentul / competenţa) evaluat(ă) 

~   comportament / competenţă în curs de formare (incearcă să realizeze dar nu reuşeşte, realizează cu sprijin, realizează parţial, etc.) 

 +   comportament / competenţă achiziţionat(ă) (realizează independent, corect, finalizează) 

http://ismb.edu.ro/documente/diverse/2017/GHID_DEF_final.pdf
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DOMENIUL MOTOR ȘI PSIHOMOTOR  
 

 

 

1. EXPRESIE CORPORALĂ (Motricitate generală, coordonare statică și dinamică generală)  

(se completeaza de catre EDUCATOR – se coreleaza cu Programa de Expresie corporală) 

 

 

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

    Poziții și tonus muscular 

Nivel I             

Își ține capul.             

Din poziţia culcat pe burtă, se ridică sprijinind capul și partea superioară a corpului 

pe mâini 

            

Se rostogoleşte de pe spate pe burtă/ de pe burtă pe spate             

Se întoarce de pe spate pe o parte.             

Se ridică în șezut, din culcat.             

Îşi menţine poziţia şezândă 5 minute.             

Se ridică în picioare.             

Se apleacă pentru a lua un obiect (cu susținere sau sprijinit).             

Stă în picioare (cu susținere).             

Nivel II             

Se ridică în picioare singur, din orice poziție.             

Se aşează în ghemuit şi apoi se ridică.             

Stă în poziţie şezândă cu picioarele încrucişate (turcește)             

Se apleacă cu flexia genunchilor după un obiect şi se ridică (sprijinit).             

Se așează pe scaun / se ridică de pe scaun independent sau cu ajutor minimal.             

Nivel III             

Stă pe scaun mai mult de 10 minute.             

Stă pe vine / stă turceste / stă în genunchi.             

Executa genuflexiuni (minim 10).             

Se apleacă după un obiect şi se ridică rapid, păstrându-și echilibrul.             
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    Deplasarea – mers, alergare 

Nivel I             

Se târăşte pentru a ajunge la un obiect.             

Merge în patru labe.             

Merge înainte.             

Merge în diferite ritmuri (normal, lent sau repede), după model.             

Aleargă.             

Nivel II             

Merge înapoi.             

Merge pe vârfuri.             

Merge pe călcâie.             

Merge în diferite ritmuri şi moduri (pe vârfuri, pe călcâie; normal, lent sau repede).             

Merge ca „piticul".             

Merge pe contur.             

Merge pe un traseu simplu, dat (diferite tipuri de mers).             

Aleargă 2 minute.             

Aleargă balansând braţele înainte şi înapoi.             

Aleargă schimbând direcţia de deplasare, la comandă (direcţii cu repere date).             

Nivel III             

Merge în diferite direcţii la comandă.             

Merge alternând ritmurile şi modurile ( pe vârfuri, pe călcâie; normal, lent sau repede).             

Merge în cadenţă.             

Merge pe bancă / bârnă.             

Merge pe suprafată flexibilă / moale (saltea, trambulina, etc.)             

Aleargă mai mult de 2 minute.             

Aleargă coordonându-şi mişcarea membrelor (mână stângă - picior drept etc).             

Aleargă cu schimbarea direcţiei, la comandă.             

    Urcare, coborare 

Nivel I             

Urcă şi coboară pe scări in maniera nesigură, utilizându-și tot corpul.             

Urcă scările cu pas adăugat, ţinându-se de balustradă.             

Coboară scările cu pas adăugat, ţinându-se de balustradă.             

Nivel II             
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Urcă scările alternând picioarele, ţinându-se de balustradă, coboară cu pas adăugat..             

Coboară scările alternând picioarele, ţinându-se de balustradă.             

Nivel III             

Urcă și coboară scările alternând picioarele.             

„Sare” trepte (urcă câte două).             

    Saritura 

Nivel I             

Se mişcă dezordonat aruncând picioarele (ţopăie).             

Sare pe loc pe ambele picioare.             

Sare ca „iepuraşul".             

Nivel II             

Sare pe loc pe ambele picioare.             

Sare pe loc într-un picior ( de 5 ori).             

Se deplasează înainte, prin sărituri pe ambele picioare (de 5 ori)             

Se deplasează înapoi, prin sărituri pe ambele picioare (de 4 ori).             

Nivel III             

Sare pe loc într-un picior.             

Sare ca "broasca"             

Se deplasează înainte, prin sărituri pe unul și pe ambele picioare (de 10 ori).             

Se deplasează înapoi, prin sărituri pe ambele picioare (de 6 ori).             

Sare peste un obstacol..             

Sare pe jaloane, alternativ de pe un picior pe celălalt.             

    Prehensiunea – apucare, aruncare, prindere 

Nivel I             

Apucă un obiect aflat în faţa sa.             

Pune jos un obiect pentru a apuca altul.             

Aruncă obiectele necoordonat ( cu ambele mâini / cu o mână).             

Manipulează cu ambele mâini un obiect, necoordonat.             

Nivel II             

Apucă un obiect cu două degete (police şi arătător).             

Aruncă obiecte de diferite mărimi cu o mână (stânga/ dreapta).             

Prinde cu ambele mâini obiecte (minge, jucărie, mare-mică, moale-tare, etc).             

Bate cu mâna o minge mare (D50cm) şi o prinde.             
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Nivel III             

Aruncă cu o mână ( stânga / dreapta), un obiect spre o ţintă indicată.             

Prinde cu o mână un obiect.             

Bate cu mâna o minge medie (D25cm) şi o prinde.             

Driblează mingea.             

    Echillibrul 

Nivel I             
Îşi păstrează echilibrul cu ochii închişi, stând pe ambele picioare.             

Loveşte cu piciorul o minge mare.             

Merge pe o linie trasată.             

Nivel II             

Stă într-un picior (5-10 secunde).             

Stă într-un picior cu ochii închişi (3 -5  secunde).             

Merge pe o bancă.             

Apucă din mers obiecte aflate pe jos.             

Loveşte cu piciorul o minge ( medie, mică).             

Nivel III             

Stă într-un picior peste 10 secunde.             

Stă într-un picior, cu ochii închişi, mai mult de 10 secunde.             

Stă pe placa de echilibru (2 minute)             

Apucă obiecte de jos în alergare.             

Merge în echilibru pe un contur îngust trasat.             

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             

 

 

 

 

 

 

 



Buică B. Oana – Fișă de progres a copilului preșcolar – Deficiențe de auz / Deficiențe asociate moderate 

 

DOMENIUL MOTOR ȘI PSIHOMOTOR  
 

 

2. ABILITARE MANUALĂ (motricitate fină, coordonare dinamică segmentară) 

(se completează de către EDUCATOR – se corelează cu Programa de Abilitare manuală) 

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 
 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Nivel I             

Pune obiecte mici în cutii.             

Scoate obiecte din cutie.             

Bate din palme.             

Trage de sfoară jucării, pe o anumită distanţă.             

Pune 5 inele pe băţ.             

Construieşte un turn din minim 3 cuburi.             

Realizează mâzgălituri pe foaie.             

Imită anumite gesturi simple              

Imită anumite acţiuni simple ( deschide/închide uşa, învârte cheia etc).             

Realizează după model, mişcări repetitive.             

Înfiletează un fir gros pe o bobină mare.             

Despachetează diverse obiecte, prin ruperea hârtiei.             

Mototoleşte hârtia.             

împătureşte hârtia în două              

Rupe ziarul în fâşii mari             

Apucă foarfeca corect și încearcă să o utilizeze.             

Deşurubează (piese mari).             

Rostogoleşte forme din plastilină / lut.             

Mâzgăleşte cu instrumente de scris/colorare  groase (markere, carioci, culori cerate).             

Apucă creionul între degetul mare şi arătător.             

Trage linii drepte cu creionul.             

Realizează, în manieră proprie, dactilopicturi.             

Atinge degetul mare de fiecare deget.             

Răsfoieşte paginile unei cărţi apucând mai multe pagini.             

Înşiră pe sfoară mărgele mari.             
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Imită zborul păsărilor.             

Utilizează şablonul în realizarea unor figuri geometrice mari.             

Colorează cu depăşirea conturului.             

Realizează diverse imagini prin lipirea părţilor componente (casa, brăduţul, omul etc.) 
de dimensiuni mai mari (peste 5 cm). 

            

Asamblează un puzzle cu patru piese mari.             

Nivel II             

Bate din palme (cu palmele întinse), în diverse ritmuri.             

Redă diverse construcţii, în manieră proprie (utilizând cuburi, piese de Lego etc).             

Demontează o jucărie.             

Imită gestul rectiliniu.             

Imită mişcări circulare.             

Realizează mişcări repetitive, în diverse ritmuri.             

Înfilează un fir de aţă de cusut, pe o bobină.             

Despachetează obiecte mici.             

Realizează acţiunea de înşurubare - deşurubare (a unor recipiente de mărimi şi 
materiale diferite). 

            

Foloseşte instrumente de scris/colorare groase, medii şi subţiri (markere, carioci, 
culori cerate, creion). 

            

Rupe ziare în bucăţi mici.             

Deplasează o minge pe o distanţă scurtă utilizând un băţ.             

Realizează simple picturi în acuarelă (pete de culoare, desene simple etc.)             

Modelează forme simple din plastilină / lut.             

Reproduce poziții ale palmelor și degetelor (umbre pe perete).             

Întoarce paginile dintr-o carte, una câte una.             

Înşiră pe aţă 10 mărgele în 2 minute.             

Imită mişcările de înot pe uscat.             

Utilizează şablonul în realizarea unor imagini /desene simple.             

Colorează fără depăşirea conturului.             

Împătureşte hârtia după model simplu (coif).             

Taie cu foarfeca in linie dreaptă şi pe contur, imagini simple.             

Realizează diverse imagini, prin lipirea părţilor componente.             

Desenează figuri geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi).             

Copiază desene simple.             

Poate realiza diverse construcţii din materiale diferite, după model.             
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Asamblează piesele unei jucării/ unui puzzlc cu piese mari (9-12 piese).             

Nivel III             

Reproduce cu palma, pumnul și degetele, o serie ritmică.             

Reprezintă la solicitare, o anumită construcţie cu ajutorul cuburilor sau a pieselor 
de Lego. 

            

Demontează o jucărie în piese mici.             

Realizează anumite mişcări repetitive, în diverse ritmuri.             

Introduce un fir de aţă de cusut pe un inel cu diametrul de 1cm.             

Împachetează obiecte de diferite dimensiuni.             

Împătureşte hârtia în diferite moduri, realizând origami simple.             

Foloseşte în mod adecvat diverse instrumente de scris/colorare.             

Deplasează o minge mică pe un traseu dat, prin mișcarea suprafeței (pinball).             

Modelează diverse forme din plastilină /lut.             

Realizează picturi în acuarelă (casă, om, copac etc).             

Înşiră pe aţă 15 mărgele (D 0,5cm) în 3 minute.             

Utilizează şabloane mici în realizarea unor imagini /desene.             

Colorează uniform, fără depăşirea conturului.             

Taie cu foarfecă pe contur imagini.             

Realizează diverse imagini prin lipirea elementelor componente, inclusiv cele de 

detaliu. 

            

Desenează la solicitare figuri geometrice (cerc, oval, pătrat, triunghi, dreptunghi, 
romb, pentagon, etc.) 

            

Poate realiza diverse construcţii, după model.             

Reproduce grafic independent câteva litere.             

Copiază desene.             

Asamblează piesele unei jucării/ unui puzzle (peste 15 piese).             

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             
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DOMENIUL MOTOR ȘI PSIHOMOTOR  
 

 

3. PSIHOMOTRICITATE  

(se completează de către PROFESORUL PSIHOPEDAGOG – se corelează cu Programa de Terapie psihomotrică) 

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 

 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

    Lateralitate 

Nivel I             

Utilizează în efectuarea acţiunilor, în manieră proprie, predominant o anumită 

mână / picior / ureche / ochi (stânga -dreapta). 

            

Nivel II             

Utilizează predominant o anumită mână/ picior / ureche / ochi (stânga -dreapta), 

în realizarea acţiunilor dar nu are lateralitatea fixata. 

            

Realizează diferenţa  stânga -dreapta pe propriul corp.             

Nivel III             

Are lateralitalea fixată.             

                                                Schemă corporală 

Nivel I             

Arată părţile principale ale corpului omenesc:                                              

 -pe propria persoană;             

-la partener.             

Arată şi denumeşte elementele figurii umane:             

 -la propria persoană,             

-la partener.             

Identifică elementele de detaliu ale schemei corporale.             

Redă grafic, în manieră proprie, principalele părţi ale corpului omenesc: cap, gât, 

trunchi, membre. 

            

Redă grafic, în manieră proprie, elementele de detaliu ale figurii.             

Asamblează corect corpul uman din 3 părţi componente (incastru / puzzle etc).             

Dezbracă păpuşa.             

Imită expresii ale figurii umane: copil vesel - copil supărat etc             
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Nivel II             

Arată şi denumeşte părţile principale ale corpului omenesc:                        

-în imagini/fotografii.             

Arată şi denumeşte elementele figurii umane:                                                 

-în imagini/fotografii.             

Identifică şi recunoaşte elementele de detaliu ale schemei corporale.             

Denumeşte elementele de detaliu ale schemei corporale.             

Redă grafic elementele de detaliu ale figurii şi corpului uman (gene, sprâncene, 5 

degete la mână, etc.). 

            

Asamblează corpul uman din mai multe părţi (incastru / puzzle etc).             

Identifică utilitatea diferitelor segmente ale corpului (màini, picioare, cap, ochi, 

nas, gura). 

            

Dezbracă şi îmbracă păpuşa.             

Poate recunoaşte şi mima expresii ale figurii umane: copil vesel - copil supărat etc.             

Sesizează diferenţele: copil — adult; fată - băiat.             

Nivel III             

Recunoaşte elementele principale şi de detaliu ale imaginii:                         

 -sinelui;             

-a celuialt;             

-recnoaștere în imagini/fotografii.             

Denumeşte elementele de detaliu ale schemei corporale.             

Asamblează corpul uman din mai multe părţi (elemente principale şi de detaliu).             

Identifică utilitatea diferitelor elemente de detaliu ale schemei corporale (degete, 

unghii, cot, genunchi, urechi, păr etc). 

            

Mimează, la solicitare, diverse expresii emoţionale: veselie, bucurie, supărare, 

furie, nervozitate etc. 

            

Stabileşte   deosebiri între: -copil - adult - bătrân; -fată - băiat, femeie - bărbat.             

    Orientare spațio-temporală 

Nivel I             

Recunoaşte şi discriminează între zi şi noapte, după tipurile de activităţi 

dominante. 

            

Înțelege comenzi simple care marcheaza începutul și sfârșitul activitătii..             

Anticipează o acțiune sau activitate prin indici contextuali.             

Execută o serie de două sarcini simple, succesive.             
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Nivel II             

Identifică şi recunoaşte diverse poziţii ale unor obiecte, în raport cu propria 

persoană (pe-sub, sus-jos, în faţă-în spate). 

            

Identifică şi recunoaşte diverse poziţii ale unor obiecte în raport cu alte repere (pe-

sub, sus-jos, în faţă-în spate). 

            

Localizează poziţia unor obiecte în funcţie de diferite repere:    -înăuntru-în afară, 

deasupra-dedesubt; 

            

-la început-la mijloc-la sfârşit.             

Reunoaște și intuiește programul zilnic și săptămânal.             

Recunoaşte momentele zilei, după tipurile de activităţi (sau/și obiecte de referință).             

Asociază anumite activităţi cunoscute cu un reper temporar.             

Intuiește zilele săptămânii şi anotimpurile.             

Sesizează diferenţele de durată a unor acţiuni ( mult timp - puţin timp).             

Asociază activităţi umane şi anumite fenomene ale naturii cu anotimpurile.             

Identifică momentul realizării unei acţiuni (ieri, azi, mâine, diseară, la noapte etc.)             

Ordonează o serie de acţiuni simple în funcţie de succesiunea lor în timp (ieri, azi, 

mâine; zi, noapte; dimineaţă, prânz, seara etc). 

            

Ordonează o serie de 3-4 acţiuni, în funcţie de succesiunea lor logică şi 

cronologică. 

            

Execută o comandă simplă, semnalizând realizarea ei.             

Execută o serie de 3 sarcini succesive.             

NivelIII 
Identifică şi recunoaşte diverse poziţii ale unor obiecte, în raport cu propria persoană 
(pe-sub, sus-jos, în faţă-în spate, deasupra-dedesubt, aproape - departe, la început-la 
mijloc-la sfârşit, lângă, în stânga- în dreapta etc). 

            

Identifică şi recunoaşte diverse poziţii ale unor obiecte, în raport cu alte repere (pe-sub, 
sus-jos, în faţă-în spate, deasupra-dedesubt, aproape - departe, la început-la mijloc-la 
sfârşit, lângă, în stânga - în dreapta etc). 

            

Localizează poziţia unor obiecte / surse sonore, în funcţie de diferite repere:    -
înăuntru - în afară; -deasupra - dedesubt; -la început-la mijloc-la sfârşit; -aproape — 
departe. 

            

Discriminează momentele zilei şi tipurile de activităţi specifice.             

Asociază anumite activităţi cu un reper temporar.             

Cunoaşte zilele săptămânii, anotimpurile şi lunile corespunzătoare fiecăruia.             

Sesizează diferenţele de durată a unor acţiuni (mult timp - puţin timp).             
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Asociază activităţi umane şi fenomene ale naturii cu anotimpurile.             

Identifică momentul realizării unei acţiuni (ieri, demult, azi, mâine, oră, pauză etc).             

Ordonează o serie de acţiuni simple în funcţie de succesiunea lor în timp (ieri, azi, 
mâine; zi, noapte; dimineaţă, prânz, seara etc). 

            

Ordonează o serie de acţiuni în funcţie de succesiunea lor logică şi cronologica (7-10 

imagini). 

            

Execută o serie de 4 sarcini succesive             

Execută o sarcină mai complexă pe baza instructajului verbal/gestual.             

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             
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DOMENIUL SENZORIAL - COGNITIV  
    

CUNOAȘTEREA MEDIULUI, ACTIVITĂȚI MATEMATICE 

(se completează de către EDUCATOR – se corelează cu programa  Activităților de cunoaștere a mediului, Activități matematice ) 

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 

 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Nivel I             

Identifică diferite gusturi familiare (dulce, sărat, acru, amar).             

Recunoaşte diferenţe între diferite tipuri de mirosuri familiare (plăcute - neplăcute, 
ale unor mâncăruri, încăperi etc.) 

            

Identifică tactil obiecte cunoscute.             

Identifică caracteristicile unor obiecte cunoscute din mediul apropiat sau din 

imagini. 

            

Recunoaşte în contexte diferite patru culori uzuale (roşu, galben, albastru, verde).             

Asociază formele geometrice (cercul şi dreptunghiul) cu obiectele din mediul 

cunoscut. 

            

Realizează imagini simple din forme geometrice ( soare, minge etc).             

Grupează obiectele familiare/ cunoscute după un criteriu concret: culoare sau 

formă. 

            

Asociază obiect-imagine.             

Suprapune imagini identice.             

Desface întregul (vârsta distrugerii).             

Reface intregul din 2, 3, 4 părți             

Identifică diverse poziţii ale unor obiecte în raport cu propria persoană (pe-sub, 

sus-jos etc). 

            

Nivel II             

Discriminează între diferite gusturi (dulce, sărat, acru, amar).             

Recunoaște unele mirosuri și asociază cu sursa (plăcut - neplăcute, specifice unor 

mâncăruri, flori, băuturi etc) 

            

Identifică tactil obiecte (tactiloto, texturi, punguța cu surprize).             

Identifică culorile unor obiecte cunoscute din mediul apropiat sau din imagini.             

Recunoaşte în contexte diferite cele 8 culori uzuale (roşu, galben, albastru, verde, 

portocaliu, maro, negru, alb)  
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Identifică şi recunoaşte formele geometrice (cerc, oval, pătrat, triunghi, 

dreptunghi). 

            

Discriminează între cele cinci forme geometrice: cerc, oval, pătrat, triunghi, 

dreptunghi. 

            

Identifică şi asociază formele geometrice cu obiectele din mediul cunoscut.             

Realizează din forme geometrice mai multe imagini (casa, omul, bradul etc).             

Recunoaşte caracteristicile obiectelor din mediul ambiant: formă, culoare, 

mărime, utilitate, etc. 

            

Identifică caracteristicile obiectelor/fenomenelor din mediul ambiant și relațiile 

obiect-imagine 

            

 corpul omenesc: elemente constituitive, funcții, senzații și stări emoționale             

 ființe din mediul ambiant (animale și plante) – elemente constituitive, 

informații despre mediul în care trăiesc și foloasele lor 

            

 mediul familial: membrii familiei și rolul lor, casa și dependințele, 

programul zilnic, alimente, legume și fructe, veselă, articole de toaletă, 

rechizite, acțiuni personale 

            

 mediul social apropiat: colegii de grupă, personalul unității, jucării, 

îmbrăcăminte, mobilier, dependințele grădiniței, programul zilnic, relații 

spațiale 

            

 mediul social larg: curte /strada, locuri publice, mijloace de transport             

 fenomene ale naturii: zilele săptămânii, anotimpuri, succesiunea unor 

evenimente (orarul zilnic) și relații (cauză și efect) 

            

Intuiește relațiile de corespondență și cauzalitate din mediul ambiant.             

Grupează obiectele după un anumit criteriu: formă, culoare, mărime, cantitate.             

Ordonează mulţimi de obiecte crescător, în funcţie de dimensiune.             

Ordonează mulţimi de obiecte descrescător, în funcţie de dimensiune.             

Identifica elemente din interiorul si exteriorul unei mulțimi.             

Formează mulțimi de obiecte după un criteriu dat.             

Compară mulțimi de obiecte cu cel mult 5 elemente.             

Numără elementele dintr-o mulțime cu cel mult 5 elemente.             

Realizeză corespondența între numărul de elemente al unei mulțimi și cifră, în 

concentrul 0-5. 

            

Alcătuiește mulțimi cu un număr dat de elemente în concentrul 0-5.             

Numără crescător pe baza suportului intuitiv în limitele 0-5.             



Buică B. Oana – Fișă de progres a copilului preșcolar – Deficiențe de auz / Deficiențe asociate moderate 

 

Recunoaște vizual cifrele.             

Reproduce grafic prin copiere șirul crescător de numere 0-5.             

Nivel III             

Recunoaşte, în contexte diferite, culorile uzuale şi nuanţele lor (roşu, galben, 
albastru, verde, portocaliu, maro, mov, roz, negru, alb). 

            

Discriminează, în contexte diferite, formele geometrice (cerc, oval, pătrat, triunghi, 

dreptunghi, romb). 

            

Realizează imagini complexe din forme geometrice.             

Recunoaşte caracteristicile obiectelor din mediul ambiant: formă,culoare,mărime, 

dimensiune, greutate, utilitate, etc. 

            

Identifică caracteristicile obiectelor din mediul ambiant: -  cantitate, dimensiune             

Grupeaza obiectele după două criterii simultan: formă – culoare, formă – mărime, 

culoare – mărime, culoare – textură, culoare – dimensiune, etc. 

            

Ordonează mulţimi de obiecte crescător, în funcţie de dimensiune sau cantitate.             

Ordonează mulţimi de obiecte descrescător, în funcţie de dimensiune sau cantitate.             

Grupează obiectele după trei criterii: formă - culoare - mărime; formă - culoare - 

dimensiune. 

            

Asociaza obiect-detaliu, imagine-detaliu             

Sesizeaza elemenul – lipsa dintr-o imagine sau succesiune de elemente             

Numără obiecte dintr-o mulţime, în concentrul 0-10.             

Alcătuieşte mulţimi cu număr dat de elemente 0-10.             

Realizează corespondenţa între numărul de elemente ale unei mulţimi şi cifră (0-

10) 

            

Numără crescător, pe baza suportului concret- intuitiv, în concentrul 0—10.             
Scrie şirul numerelor crescător şi descrescător, în concentrul 0- 10, cu suport 
concret 

            

Utilizează adecvat noţiunile:              

-mai mult;             

-mai puţin;             

-la fel;             

-mai mare;             

-mai mic;             
-adaugăm / scoatem (scădem)             

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             
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DOMENIUL COMUNICARE ȘI LIMBAJ٭ 
 

 

STIMULAREA, FORMAREA, DEZVOLTAREA COMUNICĂRII 

(se completează de către EDUCATOR şi PROFESORUL PSIHOPEDAGOG, se corelează cu Programa Activităților de stimulare, formare, dezvoltare a 

comunicării) 

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 

 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E 

    Receptiv: 

Nivel I             

Recunoaşte persoane şi contexte familiare, înțelege mesajul transmis prin 

comunicare contextuală (prin anticipare). 

            

Reacţionează la diferite sunete/zgomote, privind în direcţia sursei sonore (doar 

pentru cei cu resturi auditive conservate sau recuperate prin protezare). 

            

Reacţionează atunci când îşi aude numele (doar pentru cei cu resturi auditive 

utilizabile sau recuperate prin protezare). 

            

Înțelege semnificația expresiilor emoțional-afective (vesel, trist, furios, plictisit, 
speriat). 

            

Reacţionează adecvat la anumite expresii verbale/ acționale/ emoționale (nu, 
pa!, gata! ). 

            

Înţelege semnificaţia unor cuvinte simple, familiare însoţite sau nu de gesturi 
reproductive (nani, bea, papă, scrie, etc.) – comunicare acțională prin gesturi 
naturale cu sau fără suport verbal 

            

Nivel  II 
Recunoaște și identifică corect, la solicitare (prin comunicare totală), diverse 
obiecte din medii cunoscute  

            

Semnalizează înţelegerea unui mesaj simplu, prin răspunsuri adecvate (verbale 
şi non-verbale). 

            

Recunoaşte persoane din medii familiare (familie, şcoală), numindu-le.             

Identifică şi denumeşte folosind comunicarea totală
1
 cel puţin 3 elemente din 

următoarele categorii
2
:  

            

                                                           
1 În unele cazuri, pentru o mai bună evidență, practica a demonstrat că poate fi utilă adăugarea, alături de simbolul de progres, a unui acronim pentru modalitatea de comunicare folosită (de 

ex. V – pentru verbală, MG – pentru mimico–gestuală, I – pentru indicativă, CT pentru comunicare totală etc.) 
2
 Categoriile (temele) sunt orientative și sunt alese și organizate de către cadrul didactic prin intermediul documentelor de proiectare a activității. 
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- formule de salut             

- numele personal și al colegilor             

- părțile corpului             

- membrii familiei             

- jucării             

- alimente             

- veselă             

- mobilier             

- casa și dependințe             

- articole de igienă personală             

- articole de îmbrăcăminte             

- mijloace de transport             

- animale domestice / sălbatice             

- fructe             

- legume             

- culori             

- rechizite școlare             

- anotimpuri / fenomene ale naturii             

- însușiri             

- noțiuni spațiale             

- acțiuni             

- spațiile publice: strada, piața, teatrul, grădina zoologică, 

parcul 

            

- plante             

- meserii             

Identifică prin labiolectură și diferențiază silabe simple (consoană+vocală)             
Identifica prin labiolectură cuvinte mono- și bisilabice cunoscute             

Nivel III             
Semnalizează înţelegerea unui mesaj (comunicare totală), prin răspunsuri 
adecvate. 

            

Răspunde la întrebarea "ce face?", pentru activităţi familiare.             

Răspunde la întrebarea "cine?", cu suport concret.             

Răspunde la întrebarea "unde?", cu suport concret.             

Înțelege negația.             
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Înțelege prin labiolectură și răspunde adecvat solicitărilor verbale simple – 
propoziții de 2-3 cuvinte (dă-mi mașina roșie, pune cana pe masă, etc.) 

            

Recunoaşte dactilemele şi se foloseşte de ele pentru diferenţierea fonemelor.             

DATA EVALUARII:             

EVALUATOR:             

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 

 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

    Expresiv: 

Nivel I             
Semnalizează unele nevoi, prin diferite reacţii verbale şi /sau comportamentale 
(ţipete, sunete / gesturi indicative, manipularea adultului). 

            

Folosește acțiuni reproductive pentru a se face înțeles.             

Folosește obiecte de referință sau imagini/pictograme pentru a se face înțeles.             

Foloseşte gesturi pentru a se face înţeles.             

Vocalizează diferit, în funcţie de starea emoţională sau de acțiunile efectuate.             

Imită gesturile realizate de adult .             

Imită sunete produse de adult (doar pentru cei cu resturi auditive conservate sau 

recuperate prin protezare). 

            

Solicită ajutorul adultului, nonverbal sau verbal.             

Nivel II             

Imită, identifică și recunoaște gesturile folosite de adult.             

Imită la solicitare sunete, silabe şi cuvinte simple.             

Emite vocale şi onomatopee.             

Pronunţă spontan serii de silabe.             

Pronunţă spontan câteva cuvinte simple.             

Foloseşte cuvinte separate,combinându-le câte două.             

Formulează solicitări simple (dă-mi apa, haide afară, gata, etc.).             

Combină cuvinte în propoziţii simple pe bază de imagini.             

Răspunde la sarcini simple folosind gesturi.             

Execută comenzi simple( ia, stai jos, închide/ deschide uşa etc).             

Pune întrebări simple.             

Solicită ajutorul adultului.             

Nivel III             
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Formulează propoziţii simple (pe bază de imagini).             

Se prezintă în manieră proprie (prenume, vârstă), prin limbaj gestual, verbal sau 
dactilare. 

            

Recunoaşte persoane din medii şi contexte diferite,numindu-le.             

Diferenţiază, în contexte diferite persoane, după anumite criterii:             

 -gen: fată - băiat; femeie - bărbat;             

-vârstă: copil - adult - vârstnic;             

-profesie: profesor, bucătar, asistent, doctor, paznic etc.             

Denumeşte, prin comunicare totală, la solicitare, cel puţin 5-6 elemente din 
următoarele categorii

3
: 

            

- formule de salut -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- numele personal și al colegilor -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- părțile corpului -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- membrii familiei -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- jucării -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- alimente -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- veselă -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- mobilier -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- casa și dependințe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- articole de igiena personală -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- articole de îmbrăcăminte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- mijloace de transport -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- animale domestice / sălbatice -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- fructe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- legume -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- culori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- rechizite școlare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- anotimpuri / fenomene ale naturii -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- însușiri -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- noțiuni spațiale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- acțiuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- apațiile publice: strada, piața, teatrul, grădina zoologică, -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

                                                           
3
 Categoriile (temele) sunt orientative și sunt alese și organizate de către cadrul didactic prin intermediul documentelor de proiectare a activității. 
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parcul, magazinul 

- plante -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- meserii -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Denumeşte utilitatea unor obiecte.             

Pune întrebări.             

Solicită ajutorul adultului.             

Relatează, în manieră proprie, evenimente, situaţii, întâmplări.             

Îşi adaptează comunicarea la partener (colegi, adult) şi context.             

Exprimă în manieră proprie, opinii personale în legătură cu evenimente, acţiuni 

din mediul familiar. 

            

Prezintă un limbaj structurat.             

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             
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DOMENIUL COMUNICARE ȘI LIMBAJ٭ 
TERAPII SPECIFICE 

(se completează de către PROFESORUL PSIHOPEDAGOG, se corelează cu Programa de Terapii specifice de demutizare - Ortofonie și Labiolectură) 

 
 dacă nu este specificat altfel, grila se adresează copiilor nedemutizați sau în curs de demutizare; pentru preșcolarii care utilizează comunicarea verbală, terapiile se)٭

înscriu în sfera TTL) 

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 

 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E 

    Receptiv: 

Nivel I             

Recunoaşte persoane şi contexte familiare, intelege mesajul transmis prin 

comunicare contextuală (prin anticipare). 

            

Reacţionează la diferite sunete/zgomote, privind în direcţia sursei sonore (doar 

pentru cei cu resturi auditive conservate sau recuperate prin protezare). 

            

Reacţionează atunci când îşi aude numele (doar pentru cei cu resturi auditive 

conservate sau recuperate prin protezare). 

            

Percepe tipurile de respirație.             

Percepe elemente de miogimnastică fonoarticulatorie (poziții şi mișcări ale 

obrajilor, buzelor, limbii, dinților). 

            

Percepe efecte vibratorii / tactilo-termice ale emisiei de sunete.             

Înțelege semnificația expresiilor emoțional-afective (vesel, trist, furios, plictisit, 
speriat etc.) 

            

Reacţionează adecvat la anumite expresii verbale/ acționale/ emoționale (nu, 
pa!, gata! ) 

            

Înţelege semnificaţia unor cuvinte simple, familiare însoţite sau nu de gesturi 
reproductive (nani, bea, papă, scrie, etc.) – comunicare acțională prin gesturi 
naturale cu sau fără suport verbal. 

            

Nivel  II 
Recunoaște și identifică corect, la solicitare (prin comunicare totală), diverse 
obiecte din medii cunoscute. 

            

Semnalizează înţelegerea unui mesaj simplu, prin răspunsuri adecvate (verbale 
şi non-verbale). 

            

Percepe și identifică ritmuri simple (auditiv și vobrotactil).             
Identifică prin labiolectură vocale și consoane, după cum urmează:             
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A             
O             
U             
P             
T             
M             
F             
I             
L             
C             
S             
E             
R             
N             
Ș             
Diferențiază, recunoaște și asociază fonemul cu grafemul corespunzător.             
Identifică prin labiolectură și diferențiază silabe simple (consoană+vocală).             
Identifică prin labiolectură cuvinte mono- și bisilabice cunoscute.             

Nivel III             
Semnalizează înţelegerea unui mesaj (comunicare verbală dublată, la nevoie, de 
orice alt tip de comunicare), prin răspunsuri adecvate. 

            

Răspunde la întrebarea "ce face?", pentru activităţi familiare.             

Răspunde la întrebarea "cine?", cu suport concret.             

Răspunde la întrebarea "unde?", cu suport concret.             

Înțelege prin labiolectură și răspunde adecvat solicitărilor verbale simple – 
propoziții de 2-3 cuvinte (pune cana pe masă, etc.) 

            

Recunoaşte dactilemele şi se foloseşte de ele pentru diferenţierea fonemelor.             

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 

 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

    Expresiv: 

Nivel I             
Semnalizează anumite nevoi, prin diferite reacţii verbale şi /sau 
comportamentale ( ţipete, sunete / gesturi). 
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Folosește acțiuni reproductive pentru a se face înțeles.             

Folosește obiecte de referință, imagini/ pictograme sau alt tip de AAC pentru a 

se face înțeles. 

            

Foloseşte gesturi pentru a se face înţeles.             

Vocalizează diferit, în funcţie de starea emoţională sau de acțiunile efectuate.             

Imită gesturile realizate de adult.             

Execută tipurile de respirație.             

Execută elemente de miogimnastică fonoarticulatorie (poziții şi mișcări ale 

obrajilor, buzelor, limbii, dinților) 

            

Execută şi controlează efecte vibratorii / tactilo-termice, kinestezice ale emisiei 

verbale. 

            

Imită sunete produse de adult.              

Solicită ajutorul adultului, verbal (minim suport alternativ).             

Nivel II             

Imită, identifică și recunoaște gesturile folosite de adult.             

Imită la solicitare sunete, silabe şi cuvinte simple.             

Emite vocale şi onomatopee.             

Emite, după model, sunete izolate ( vocale şi consoane), după cum urmează:             
A             
O             
U             
P             
T             
M             
F             
I             
L             
C             
S             
E             
R             
N             
Ș             

Pronunţă silabe ( consoană + vocală) dupa model.             

Pronunţă cuvinte familiare mono- și bisilabice după model.             
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Sesizează și controlează unele omonime vizual-fonetice.             

Pronunţă spontan serii de silabe.             

Pronunţă spontan câteva cuvinte simple.             

Foloseşte cuvinte separate,combinându-le câte două.             

Formulează verbal solicitări simple (dă-mi apa, haide afară, gata, etc.).             

Combină cuvinte în propoziţii simple pe bază de imagini.             

Răspunde la sarcini simple folosind gesturi.             

Execută comenzi simple (ia, stai jos, închide/ deschide uşa etc).             

Pune întrebări simple.             

Solicită ajutorul adultului.             

Nivel III             

Emite după model și diferențiază:             

P-B-M             

T-D-N             

F-V             

S-Z             

Ş-J             

L-R             

C-G-H             

Ă-Î             

ce-ci             

che-chi             

ge-gi             

ghe-ghi             

Formulează propoziţii simple (pe bază de imagini).             

Se prezintă verbal în manieră inteligibilă (prenume, vârstă).             

Recunoaşte persoane din medii şi contexte diferite,numindu-le.             

Denumeşte utilitatea unor obiecte.             

Pune întrebări.             

Relatează, în manieră proprie, evenimente, situaţii, întâmplări.             

Îşi adaptează comunicarea la partener (colegi, adult) şi context.             

Prezintă un limbaj structurat.             

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             
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DOMENIUL: AUTONOMIE PERSONALĂ ȘI SOCIALĂ 
(se completează de către EDUCATOR, se corelează cu Programa Activităților de APS) 

 

 

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă)  

 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

    Alimentație 

Nivel I             

Solicită adultului hrană /băutură (tipa, plânge, etc.).             

Mănâncă alimente de consistenţe diferite.             

Mănâncă stând pe scaun la masă.             

Se aşează singur pe scaun la masă.             

Mănâncă folosind tacâmul dat/indicat de adult (linguriţa).             

Mănâncă asistat de adult.             

Bea dintr-o ceaşcă /sticluţă, oferite de adult.             

Susţine cana din care bea cu ambele mâini.             

Foloseşte şerveţelul la indicaţia adultului.             

Nivel II             

Solicită adultului mâncare / băutură verbal sau gestual.             

Foloseşte tacâmurile la servirea mesei (lingură, furculiţă).             

Mănâncă singur, folosind tacâmul indicat/ dat.             

Îsi toarnă singur băutura în cană.             

Bea neajutat, folosind o singură mână.             

Nivel III             

Işi ia singur mâncarea/ băutura când simte nevoia.             

Mănâncă singur, folosind tacâmul indicat/ dat.             

Îşi poartă singur de grijă la masă (se autoserveşte, ia anumite alimente etc.).             

Îşi exprimă preferinţele pentru anumite mâncăruri.             

    Autonomie în deplasare și autoservire 

Nivel I             

Se urcă şi coboară din pat singur.             

Se aşează şi se ridică singur (de) pe scaun.             
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Este autonom într-un spaţiu familiar limitat (camera personală, sala de grupă).             

Semnalizează dorinţa de deplasare în alte încăperi.             

Nivel II             

Se deplasează şi se autoserveşte singur în casă / clasă şi sălile auxiliare (dormitor, 

cab. informatica, sala de sport, etc.). 

            

Găseşte soluţii practice de depăşire a unor obstacole în vederea obţinerii unui 
obiect dorit. (de ex: foloseşte scaunul pentru a ajunge la un obiect) 

            

Este autonom și se deplasează în siguranță pe anumite trasee în interiorul şi în 

curtea  grădiniţei 

            

Nivel III             

Găseşte soluţii pentru depăşirea unor obstacole (lipsuri materiale; ex: lipsește 

cana – bea din sticlă). 

            

Deși se deplasează însoţit, cunoaște și anticipează trasee în afara grădiniței / casei 

(ex: până la stația de autobuz/metrou, până la chioșcul de pâine, etc.) 

            

    Deprinderi sfincteriene 

Nivel I             

Semnalizează nevoia de a merge la toaletă, verbal /nonverbal             

Are control sfincterian, pe parcursul unei perioade limitate de timp (două ore).             

Merge noaptea la toaletă, cînd e trezit de adult.             

Nivel II             

Are control sfincterian, în timpul zilei.             

Cere să meargă la toaletă.             

Nivel III             

Are control sfincterian in timpul nopții.             

Se scoală noaptea pentru a merge la baie.             

    Deprinderi de igienă personală și ordine a spațiului personal 

Nivel I             

Se dezbracă şi se îmbracă asistat la toaletă.             

Se spală pe mâini, la solicitarea şi în prezenţa adultului.             

Foloseşte prosopul pentru a se şterge pe mâini.             

Se dezbracă de haine, asistat.             

Se încalţă şi se descalţă asistat (pantofi, ghete, cizme, adidaşi, cu sistem de 
închidere velcro). 

            

Încheie şi descheie fermoarele la haine, cizme.             
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Se spală pe faţa şi pe mâini, la solicitarea și în prezenţa adultului.             

Se şterge cu prosopul pe faţă şi pe mâini, la indicaţia adultului.             

Foloseşte săpunul şi hârtia igienică, la indicaţia adultului.             

Se spală pe dinţi, în prezenţa adultului.             

Îşi pregăteşte patul pentru culcare, la indicaţia adultului.             

Îşi face patul, la trezire asistat.             

Îşi împătureşte hainele, în manieră personală.             

Identifică hainele proprii.             

Aranjează hainele, jucăriile şi cărţile în dulap, în stil propriu.             

Își recunoaşte obiectele personale şi le păstrează doar pentru el.             

Își recunoaşte echipamentul protetic (proteza auditivă, ochelarii, etc.)             

Nivel II             

Se autoserveşte la toaletă (se dezbracă şi se îmbracă neajutat etc).             

Foloseşte săpunul şi hârtia igienică.             

Trage apa după folosirea toaletei.             

Se spală pe mâini după utilizarea toaletei.             

Se îmbracă singur cu hainele date.             

Se dezbracă neajutat.             

Încheie şi descheie nasturii, fermoare şi capse de la haine.             

Îşi pune / agaţă hainele în cuier sau în dulap.             

Are iniţiativă la îmbrăcat şi dezbrăcat.             

Îşi aranjează ţinuta, la indicaţia adultului.             

Se încalţă singur corect (stângul - dreptul)             

Îşi leagă şireturile la pantofi/ adidaşi.             

Îşi spală singur faţa şi mâinile ori de câte ori este necesar.             

Se spală pe dinţi, folosind pasta şi periuţa de dinţi..             

Se piaptănă, la indicaţia adultului.             

Îşi pregăteşte patul pentru culcare.             

Îşi face patul la trezire.             

Îşi împătureşte hainele şi le aranjează în dulap, işi recunoaşte dulapul propriu.             

Își pune / scoate echipamentul protetic.             

Nivel III              

Foloseşte toaleta în locuri publice.             

Manifestă grijă faţă de ţinuta vestimentară.             
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Îşi alege hainele după preferinţă.             

Se îmbracă şi se încalţă adecvat în funcţie de: sex; anotimp / vreme; situaţie.             

Îşi pune singur mănuşile.             

Îşi pune şi încheie cureaua la pantaloni.             

Îşi leagă singur şireturile la pantofi/ adidaşi.             

Işi şterge nasul, din proprie iniţiativă.             

Se spală pe dinţi corect.             

Se piaptănă din proprie iniţiativă.             

Face baie/duş asistat.             

Foloseşte independent echipamentul protetic, sesizeză și comunică adultului 

eventualele probleme (oliva înfundată, bateria descărcată, lentile murdare, etc.) 

            

Manifestă grijă şi atenţie faţă de obiectele personale, inclusiv echipamentul de 

protezare. 

            

    Comportament civilizat, responsabilitate 

Nivel I             

Se comportă adecvat în deplasările cu adultul sau cu grupul.             

Se comportă adecvat în mijloacele de transport, în compania persoanelor care-l 

însoţesc. 

            

Participă la aranjarea mesei, alături de adult (pune faţa de masă, şerveţele, 

tacâmuri). 

            

Ajută la mici treburi casnice - activităţi de curăţenie (ordinea spaţiului personal: 

strânge jucăriile, cărţile, etc.). 

            

Nivel II             

Se comportă adecvat în mijloacele de transport.             

Cunoaște trecerea de pietoni, traversează strada însoţit, prin locuri marcate.             

Participă la strângerea mesei.             

Ajută la mici treburi casnice - activităţi de curăţenie (măturat, scuturat, şters 

praful, udat flori etc). 

            

Nivel III             

Cunoaşte regulile de circulaţie pietonale.             

Merge în grup, în împrejurimile oraşului însoţit.             

Este responsabil pentru realizarea unei activităţi acasă / în clasă.             

Participă, din proprie iniţiativă, la aranjarea mesei pentru familie.             

Participă la activităţi gospodăreşti în curte (strânge frunzele, mătură curtea, pune             
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apă la animale etc). 

Participă și manifestă preferința la mici cumpărături (haine proprii, jucării, 

alimente preferate etc.). 

            

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             
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MATURIZARE AFECTIVĂ ŞI INTEGRARE SOCIALĂ  

(se completează de către EDUCATOR – se corelează cu Programa de activităţi ludice, Autonomie socială, cu alte activități extracurriculare, etc.) 

 

Aspect comportamental / competenţă vizat(ă) 

 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

An școlar 

20__/20__ 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Nivel I              

Îşi petrece timpul pauzei în preajma colegilor.             

Acceptă colectivul formal și programul instituţional (prezenţa cadrului didactic, a 

colegilor şi orarul grădiniţei). 

            

Participă la jocuri simple (jocuri de mişcare, muzicale, activităţi frontale etc.).             

Execută instrucţiuni (comenzi) simple.             

Are reacţii de evitare a unor pericole evidente.             

Respectă regulile grupei și ale jocului (comenzi simple).             

Manifestă reacţii nonverbale / verbale la prezenţa unor persoane noi ( familie, 

cadre didactice, colegi, vizitatori). 

            

Zâmbeşte ca răspuns la atenţia acordată.             

Ia diverse obiecte ale unor copii atunci când îi sunt oferite de către aceştia.             

Răspunde nonverbal la salutul unor persoane cunoscute.             

Nivel II             

Îşi petrece timpul pauzei cu colegii de clasă și de la alte clase.             

Se adaptează la programul grădiniţei și la cel de acasă.             

Participă activ la jocuri de grup.             

Iniţiază jocuri simple.             

Evită pericolele întâlnite.             

Se conformează la un set minim de reguli, în anumite contexte ( familie, şcoală, 

locuri publice). 

            

Îşi exprimă verbal /nonverbaî ataşamentul pentru anumite persoane (cadre 
didactice, colegi). 

            

Participă la jocuri de rol (imitând comportamente ale unor persoane cunoscute).             

Solicită diverse obiecte ale altor copii.             

Împarte anumite obiecte / mâncare /jucării cu alţii (copii / persoane).             

Salută persoane cunoscute - colegi, adulţi.             

Îşi aşteaptă rândul alături de colegi şi cadre didactice.             
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Nivel III             

Îşi manifestă preferinţa în alegerea unui anumit tip de joc.              

Iniţiază jocuri în grup.             

Este atent la propria imagine (aspectul estetic).             

Sesizează potenţialele pericole şi avertizează adultul.             

Respectă reguli sociale învățate, în diferite contexte (familie, şcoală, grup de 

joacă, locuri publice, vizite, excursii etc ). 

            

DATA EVALUĂRII:             

EVALUATOR:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


