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EVALUAREA INIȚIALĂ A ELEVILOR CLASEI I LA MATEMATICĂ 

ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

Prof. înv. primar Udrescu Maria Mădălina 

 
Rezumat: Subiectul supus analizei este evaluarea inițială a elevilor clasei I la 

matematică și explorarea mediului. Evaluarea predictivă este centrată pe competențe și 

urmărește identificarea nivelului la care competențele specifice clasei pregătitoare au fost 

dobândite de către elevi. Pentru a fi eficientă, evaluare inițială se realizează prin raportare 

la standarde de natură calitativă, respectiv descriptori de performanță. 

 

Cuvinte cheie: evaluare inițială, proba scrisă, descriptori de performanță, 

competențe. 

 

Matematica și explorarea mediului este o disciplină din aria curriculară Matematică și 

științe ale naturii al cărei studiu începe în clasa pregătitoare și continuă până la finalul clasei a 

II-a. Studiul acestei discipline de către elevii clasei întâi începe cu o scurtă perioadă de 

recapitulare a cunoștințelor/competențelor dobândite pe parcursul clasei pregătitoare, urmată 

de o evaluare predictivă.  

Evaluarea predictivă a elevilor trebuie să fie centrată pe competențe. Centrarea 

evaluării pe competențe rezultă din analiza prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea Educației 

Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. În literatura de specialitate, 

competența este definită ca fiind ansamblul cunoștințelor, abilităților și capacităților, care 

permit rezolvarea cu succes de către elevul din ciclul primar a unei situații – problemă ori 

desfășurarea de către acesta în condiții optime a unei activități. Așadar, elevul aflat la 

începutul clasei întâi trebuie să demonstreze că și-a însușit cunoștințele, respectiv și-a format 

abilitățile și capacitățile necesare rezolvării în mod corect a unei situații – problemă din 

domeniul matematicii și explorării mediului. Evaluarea este, astfel,  centrată pe procesele 

mentale ale elevului clasei întâi, și nu pe simpla memorare și reproducere de cunoștințe 

matematice. 

Profesorul pentru învățământul primar trebuie să acorde o atenție deosebită evaluării 

inițiale a elevilor clasei întâi la disciplina matematică și explorarea mediului din mai multe 

motive. Evaluarea inițială a elevilor îi furnizează cadrului didactic importante informații în 

legătură cu măsura în care micii școlari au dobândit competențele specifice clasei 

pregătitoare. De asemenea, interpretarea rezultatelor obținute de elevi la evaluarea inițială îi 

oferă profesorului pentru învățământul primar posibilitatea de a depista lacunele în cunoștințe 

apărute ca urmare a vacanței de vară.  În funcție de concluziile desprinse în urma evaluării 

inițiale, cadrul didactic planifică și proiectează activitatea viitoare cu elevii. 

 Pentru a fi eficientă, evaluarea trebuie să se realizeze prin raportare la standarde de 

natură calitativă, adică prin raportare la descriptori de performanță. Fiecare probă de evaluare 

inițială trebuie însoțită de descriptori de performanță.  

În vederea evaluării inițiale a elevilor clasei întâi la matematică și explorarea 

mediului, cadrul didactic poate opta pentru metodele tradiționale de evaluare sau pentru 

metodele alternative de evaluare, ori le poate combina. Pentru realizarea unei evaluări 

eficiente și optimizarea procesului de învățare, apreciem ca fiind necesară combinarea de 

către profesorul pentru învățământul primar a metodelor tradiționale de evaluare cu cele 

alternative. Prin urmare, pentru evaluarea inițială a elevilor clasei întâi la matematică și 

explorarea mediului cadrul didactic poate apela, spre exemplu, la proba scrisă, metodă 
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tradițională de evaluare, și la observarea sistematică a comportamentului elevului, metodă 

alternativă de evaluare. 

Nu trebuie să confundăm metoda de evaluare cu instrumentul de evaluare. Dacă 

metoda de evaluare aleasă este proba scrisă atunci instrumentul de evaluare este testul sau 

dacă metoda de evaluare este observarea sistematică a comportamentului elevului atunci 

instrumentul de evaluare poate fi fișa de evaluare, scara de clasificare sau lista de 

control/verificare. 

 În continuare, propunem un test de evaluare inițială a elevilor clasei întâi la disciplina 

matematică și explorarea mediului, test ce conține diferite tipuri de itemi. Testul de evaluare 

inițială este însoțit de descriptori de performanță în baza cărora se acordă calificativele. 

Facem precizarea că profesorul pentru învățământul primar nu trece în catalogul școlar 

calificativele obținute de elevi în urma evaluării inițiale. 

 

Test de evaluare inițială 

 

1. Completează numărul de elemente al mulțimilor date. 

 

   

 

 

 

 

2. Colorează cu verde caseta în care este scris numărul mai mare și cu roșu caseta în 

care este scris numărul mai mic. 

      

 

3.  Scrie în casete vecinii numerelor date. 

        9    16  24 

 

4.  Marchează cu X: 

a) floarea din dreapta b) linia oblică          c) avionul care zboară mai sus. 

    

                

                     

 5  8  17  11  22  29 
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5.  Colorează casetele din dreptul părților componente ale animalului, respectând codul 

culorilor. 

  Capul                         Trunchiul                        Membrele 

 

 

6.  Încercuiește aparatele care utilizează curentul electric pentru a funcționa. 

                                           

7. Bunica Mariei a cumpărat 10 prune și 11 mere. Câte fructe a cumpărat bunica? 

   

 

 

 

 

Răspuns:               

 

Descriptori de performanță: 

ITEM CALIFICATIV 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

1 Completează corect 

numărul de elemente 

pentru toate cele trei 

mulțimi. 

Completează corect numărul 

de elemente pentru două 

mulțimi. 

Completează corect 

numărul de elemente 

pentru o mulțime. 

2 Rezolvă corect toate cele 

trei situații. 

Rezolvă corect două situații. Rezolvă corect o situație. 
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3 Identifică corect șase 

numere. 

Identifică corect patru 

numere. 

Identifică corect două 

numere. 

4 Rezolvă corect toate cele 

trei situații. 

Rezolvă corect două situații. Rezolvă corect o situație. 

5 Identifică corect cele trei 

părți componente ale 

animalului. 

Identifică corect două părți 

componente ale animalului. 

Identifică corect o parte 

componentă a animalului. 

6 Încercuiește trei aparate 

care utilizează curentul 

electric. 

Încercuiește două aparate care 

utilizează curentul electric. 

Încercuiește un aparat care 

utilizează curentul electric. 

7 Scrie și efectuează corect 

operația sugerată de text. 

 Scrie corect operația, dar 

greșește rezultatul. 

Scrie greșit operația, dar 

pune rezultatul corect. 

 

Modalitatea de acordare a calificativului final: 

ITEMI CALIFICATIV FINAL 

Rezolvă toți itemii cu FB. FOARTE BINE 

Rezolvă 2- 3 itemi cu FB, 2- 3 itemi cu B, un item cu S 

sau orice combinație apropiată acesteia. 

BINE 

Rezolvă 3 – 4 itemi cu B, restul itemilor cu S sau orice 

combinație apropiată acesteia. 

SUFICIENT 

Rezolvă 2-3 itemi cu S, iar restul itemilor incorect sau 

orice combinație apropiată acesteia. 

INSUFICIENT 

 

  Importanța evaluării inițiale a elevilor la matematică și explorarea mediului rezultă 

din faptul că aceasta identifică nivelul de pregătire al micilor școlari, temelia pe care își vor 

însuși noi cunoștințe și își vor forma noi abilități și capacități.  
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