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Legea educaţiei - ce este portofoliul educaţional 

Portofoliul educaţional reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului şi este elementul central al 
evaluării învăţării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare (art. 73). 
Ce conţine portofoliul educaţional 
Portofoliul educaţional va conţine o serie de documente, după cum urmează (art. 73 - 77 din lege): 
- La finalul clasei pregătitoare: 

 un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, 
precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare ale elevului, întocmit de către cadrul 
didactic. 

- La finalul clasei a II-a: 

 rezultatele evaluării competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Pe baza acestor rezultate, 
cadrul didactic va elabora planuri individualizate de învăţare pentru fiecare elev în parte, care se 
comunică şi părinţilor; 

 planul individualizat de învăţare. 
- La finalul clasei a IV-a: 

 rezultatele evaluării competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Pe baza acestor rezultate, 
cadrul didactic va elabora planuri individualizate de învăţare pentru fiecare elev în parte, care se 
comunică şi părinţilor; 

 planul individualizat de învăţare. 
- La finalul clasei a VI-a: 

 rezultatele evaluării elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi 
ştiinţe; 

 planul individualizat de învăţare elaborat de cadrele didactice, în urma analizei rezultatelor evaluării. 
- La finalul clasei a IX-a: 

 rezultatele evaluării naţionale a elevilor, prin 5 probe (şase pentru cei care învaţă în limba maternă): 
1. o probă scrisă la limba şi literatura română; 
2. o probă scrisă la limba maternă; 
3. o probă scrisă transdisciplinară Ia matematică şi ştiinţe; 
4. o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională; 
5. o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului; 
6. o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului. 

 planul individualizat de învăţare, elaborat pe baza rezultatelor obţinute în cadrul evaluării naţionale; 
 diploma de absolvire a învăţământului gimnazial; 
 foaia matricolă. 

- La finalul clasei a XII-a: 
 diploma de absolvire a învăţământului liceal; 
 foaia matricolă. 

De asemenea, portofoliul educaţional va cuprinde şi: 

 diplomele obţinute în urma participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte; 
 produsele sau rezultatele ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi 

informale. 
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La ce foloseşte portofoliul educaţional? 

Portofoliul educaţional este foarte important deoarece pe baza lui se realizează admiterea la liceu sau la şcoala 
profesională. 

Procedura este următoarea: 

a) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mic decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, 
admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; 

b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, 
admiterea se face luând în calcul:  
- în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, 
precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi  
- în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

c) în cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului. 

Pentru a consulta Legea educaţiei naţionale, descărcaţi fişierul ataşat la ştirea Legea educaţiei - când intră în 
vigoare cele mai importante prevederi. 
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