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CRITERIUL DE EVALUARE IN SCOALA PRIMARA 

dragi pârinți 

in momentul in care copii vostri vine valutati este foarte important 

Scoala primara presenctà douo ori la an document de valuare in februarie si iunie 

Începând din anul școlar 2020/2021 documentul de valuare de scoala primara va fi diferit de anii anteriori 

 

 Inainte de      acum 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ce sunt nivelurile? 

în orice disciplină (italiană, matematică, istorie...) copilu trebuie să îndeplini obiective (adică realizările) de 

învățării: de exemplu în matematică trebuie să învăța să număra, efectua operațiuni, rezolva problemele, să 

facă raționamentele logice... 

nilvelulire sunt cuvinte care explica în ce punct a ajuns copilu în drumul său față un obiectiv clar 

nivlulire sunt 4: “AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE”- “AVANSAT – 

INTERMEDIAR – NIVEL DE BAZĂ - PE CALEA PRIMEI ACHIZIȚII” 

pentru a decide nuvelu copilului profesorii observă: 

- Dacă este autonom adică dacă reușește să folosească tot ce a invățat cu profesorului fară el 

- Dacă folosește ce a invățat și în situații noi 

• Pentru fiecare disciplină (italiană, 

matematică, istorie...) era un vot 

unic 

• valuarea era completă în descriere 

globală pentru copil: comportament, 

relație cu colegii și profesori, efort în 

studiul, sentiment de 

responsabilitate, grijă de materialele 

personale și comun.. 
 

• Pentru fiecare disciplină (italiană, 

matematică, istorie...) o să fie o 

descriere a nivelului de educație 

• valuarea ie completată în descriere 

globală pentru copil: comportament, 

relație cu colegii și profesori, efort în 

studiul, sentiment de 

responsabilitate, grijă de materialele 

personale și comun.. 
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- Dacă reușește sa facă treaba lui cu materialele care sunt date de profesorii sau ieste capabil să 

găseasc ă materiale noi  

- Cănd folosește ce a invățat: de fiecare dată i se cere sau îi trebuie (adică cu continuitatea), sau 

câteodată sau niciodată 

Ce înseamnă fiecare nivel 

AVANZATO  (AVANSAT) : elevul stie să facă sarcinile în situații care cunuaște și în situații noi,  folosește 

instrumente și materiale date de profesori sau caută-ți în altă parte, în mod autonom și cu continuitatea 

INTERMEDIO (INTERMEDIAR): elevul stie să facă sarcinile în situații care cunuaște mod autonom și cu 

continuitatea; în situații noi folosește instrumente și materiale date de profesori sau caută-ți în altă parte 

chiar dacă într-un mod discontinuu și nu este autonom  

BASE (NIVEL DE BAZĂ): elevul stie să facă sarcinile în situații care cunuaște folosește instrumente și 

materiale date de profesori. dacă într-un mod autonom și discontinuu, sau într-un mod nu autonom dar cu 

continuitate 

 IN VAI DI PRIMA ACQUISIZIONE (PE CALEA PRIMEI ACHIZIȚII): elevul stie să facă sarcinile numai în situații 

care cunuaște folosește instrumente și materiale date de profesori. Numai cu ajutorul lui profesor cu osește 

instrumente și materiale pentru această sarcină 

 

Noua evaluare pe nivele oferă la părinții să cunuască bine punctele de forte și punctele slabe în fiecare 

disciplină și se stie impreună cu profesorii cum să îmbunătăți 

disciplină: matematică 

Obiectiv de 
învățare 

nivel Înseamnă că... 

Să explică procedură  să 
rezolva probleme 

AVANSAT Elevul a obținut complet obiectivul (stie să explica cum 
a rezolvat problemă , în mod autonom fară ajutorului 
profesorul chiar și  în situații noi  și cu continuitatea 

A citi, a scrie și  să compară 
numere zecimale representat 
de o linie dreaptă 

 

INTERMEDIAR 
Elevu cunuaște bine numerele zecimale   
și le folosește în situații care cunuaște (exerciț pe 
carte, fișele, măsarătorilor  în clasă ). 
folosește  ce a  invățat  într-un mod  discontinuu 

Să facă operaținuile cu 
numerele  întregi  și cu 
algoritmii uzuale 

 

BAZĂ 
Elevul stie  să facă aceste patru operațiuni  în 
situații care cunuaște.  
dacă într-un mod autonom  și cu  ajutorul lui profesor 
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