
FIŞĂ -exemplu-

EVALUARE PSIHOSOMATICĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE 
(pentru copiii care NU au 6 ani împliniţi la 31 august 2012)

Data: 
Numele şi prenumele 
copilului:

Numele şi prenumele persoanei care 
însoţeste copilul la evaluare:

Data naşterii: Vârsta la 1 sept.2012: 
Copilul frecventează 
grădiniţa?

DA NU Unitatea de învăţământ la care este înscris:

Grupe frecventate: Mică Mijlocie Mare
DA NU DA NU DA NU

Evaluatori:

Centrul de evaluare: (unitatea şcolară) 

Vă rugăm să marcaţi un singur răspuns la fiecare afirmaţie. Încercuiţi DA, în cazul în care copilului manifestă comportamentul. Încercuiţi NU, 
în cazul în care copilului NU manifestă comportamentul. 
Nr. 
crt.

Domeniul Exemple de comportamente Copilul manifestă aceste
comportamente

1.

A

Func  ţionare  
cognitivă 

(atenţie şi memorie) 
ş  i motricitate  

Se  concentrează  la  activitate  minimum  20  min.  (se 
apreciază  observând  copilul  pe  întreaga  durată  a 
evaluării)

DA NU

Ilustrează prin desen o secvenţă dintr-o poveste citită 
de adult (maximum 20 de cuvinte)

DA NU

Colorează  cu  o  culoare  indicată  obiectul/obiectele 
menţionat/e dintr-un şir de obiecte date, reprezentate 
prin desen

DA NU

1. 

B

Func  ţionare  
cognitivă

Categorizare

Sortează  obiectele  în  categorii,  clasificându-le  şi 
comparându-le  după  un  criteriu  (mărime,  culoare, 
formă)

DA NU

Identifică un obiect care nu aparţine unui grup DA NU
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1.

C 

Func  ţionare  
cognitivă

Limbaj/comunicare
-comprehensiune-

Răspunde  la  întrebări,  având  ca  suport  o 
imagine/fotografie

DA NU

1.

D

Func  ţionare  
cognitivă

Limbaj/comunicare
-prerechizite pentru 

scris-citit

Identifică, în mediul apropiat, mesaje scrise sub formă 
de semne sau simboluri (etichete, semne de circulaţie 
etc.) pe care le întâlneşte în mediul apropiat

DA NU

Identifică cu ce sunet începe un cuvânt (maximum 3 
cuvinte,  cuvinte  care  nu  încep  cu  aglomerări  de 
consoane)

DA NU

1.

E

Func  ţionare  
cognitivă

Competenţe 
matematice

Estimează global cantitatea (mai multe, mai puţine, 
tot atâtea), lungimea (mai lung, mai scurt), utilizând 
jucării/obiecte

DA NU

Face diferenţa între litere şi cifre aflate într-un şir dat de 
cel puţin 5 elemente

DA NU

2. Competen  ţe sociale şi   
emoţionale 

Împărtăşeşte celorlalţi  informaţii  despre jucăria/jocul 
preferat

DA NU

Recunoaşte  emoţii  (bucurie,  tristeţe,  mirare) 
vizualizând un şir de imagini/fotografii

DA NU

NOTARE:
Itemii utilizaţi pentru ilustrarea exemplelor de comportament, precum şi modalitatea de desfăşurare a activităţii de evaluare intră în sfera de responsabilitate 
a evaluatorilor.
Fiecare comportament manifestat de copil (pentru care se încercuieşte răspunsul DA) se cotează cu 1p. 
Se totalizează punctele şi se compară cu punctajul total, calculându-se procentajul individual astfel: (p/P) x 100, unde P = punctajul maxim posibil şi p = 
punctajul total al copilului.
Dacă procentajul individual are valori cuprinse între 75%-100% , se recomandă înscrierea copilului în clasa pregătitoare. Dacă procentajul individual are 
valori sub 75%, se recomandă înscrierea copilului în învăţământul preşcolar, grupa mare.
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