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                                                                                                                                                                    Dr. Pavel Cerbuşca. 

 

Elaborarea şi dezvoltarea unui portofoliu al clasei – modalitate de 

activizare a potenţialului creator al elevilor 
 

Argument 

 

În conformitate cu cerinţele Curriculei modernizate, unde un accent deosebit se pune pe legătura 

interdisciplinară, munca elevilor la una sau mai multe obiecte şcolare poate fi reunită într-un portofoliu 

de grup sau al clasei. Acesta va avea doua secţiuni: de expunere a materialelor produse şi una de 

documentare. 

Pentru secţiunea de expunere, munca fiecarui elev ar trebui plasată într-un cadru separat şi să se 

realizeze pe câteva postere mari. Aceasta ar trebui să fie realizată astfel, încât să poată fi expusă pe mese 

separtate, pe pereţii din clasă, standuri sau pe tablă. Materialele produse de elevi, ce urmează a fi expuse 

pot cuprinde mini-proiecte, desene, scheme, declaraţii, liste cu surse de informare, hârti, grafice, 

fotografii, lucrari de artă etc.  

În cadul sectiunii de documentare, fiecare elev ar trebui să aleagă dintre materialele incluse în 

portofoliul său pe acelea care evidenţiază cel mai bine cercetarea realizată. Nu toate informaţiile trebuie 

incluse, ci doar acele materialele care reprezintă mostre din cele mai importante şi semnificative. 

Materialul documentar ar trebui adunat într-o agendă sau o mapă. Se acceptă utilizarea diferitor culori 

pentru a separa materialele produse după anumite compartimente. Pentru a sistematiza materialele e 

binevenită realizarea unui cuprins pentru fiecare departament. 

 

Sarcinile grupurilor pentru realizarea portofoliului 

 

În realizarea unui portofoliu al clasei, elevii ar trebui să aleaga dintre materialele adunate de către 

toate echipele pe acelea care îi ajută să îndeplineasca sarcinile descrise mai jos (pentru acaesata elevii 

sunt repartizaţi în 4 grupuri de lucru). 

 

Grupul I. Explicarea problemei. Acest grup este responsabil pentru explicarea problemei alese 

de către clasă spre studiu. Grupul ar trebui de asemenea să explice de ce problema este importantă şi de 

ce autoritatile publice sau anumite departamentele ar trebui să se ocupe de ea. 

 

Grupul II. Evaluarea politicilor alternative sugerate pentru rezolvarea problemei. Acest 

grup este responsabil pentru explicarea şi prezentarea soluţiilor menite să rezolve problema. 

 

Grupul III. Dezvoltarea unei idei pe care clasă o va susţine. Acest grup este responsabil pentru 

dezvoltarea şi justificarea unei idei pe care majoritatea elevilor din clasă au cazut de acord să o susţină. 

 

Grupul IV. Dezvoltarea unui plan de acţiune pentru a face autoritatile să accepte ideea 

clasei. Acest grup este responsabil pentru dezvoltarea unui plan care să demonstreze în ce mod cetăţenii 

pot influenţa autorităţile să adopte ideile clasei. 

 

Chiar dacă fiecare grup are o sarcină aparte, este important să comunice între ele pentru a face 

schimb de idei şi de informaţii. Fiecare grup ar trebui să ţina la curent întreaga clasă cu progresele lor şi 

să coopereze cu alte grupuri pentru ca împreună să realizeze un portofoliu cât mai bun. 
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Grupurile ar trebui să colaboreze când se decide ce puncte vor fi incluse în secţiunile de expunere 

şi documentare a portofoliului. Prin aceasta colaborare se va evita expunerea aceloraşi informaţii mai 

mult decât o singura data şi garantează includerea celor mai bune realizări. 

 

 

Evaluarea portofoliului clasei 

 

Dacă elevii din clasă intră cu portofoliul realizat într-o competiţie cu portofoliul altei clase, juriul 

va lua în considerare lista de control când vor evalua produsul. Ei vor nota separat fiecare secţiune a 

portofoliului şi apoi întregul portofoliul. 

 

Criterii de evaluare a portofoliului clasei. Un portofoliu eficient al clasei ar trebui: 

 

 să fie complet (cuprinde materiale din diferite domenii);  

 

 să fie clar (portofoliul este bine organizat, este bine amanajat şi structurat; corect din punct de 

vedere gramatical şi cu o exprimare la nivel; punctele cele mai importante şi argumentele sunt 

usor de înteles); 

 

 să includă informaţii de bază (conţinuturile sunt exacte şi acoperă informaţia de bază, fapte şi 

concepte importante; informaţia inclusă este importanta pentru a întelege subiectul); 

 

 să fie prezentate argumentele şi dovezile necesare  (sunt utilizate exemple pentru a explica sau a 

susţine punctele de vedere, în special pe subiecte controversate; sunt prezente explicatii 

corespunzatoare, surse sigure şi variate, o listă a bibliografiei de documentare etc.); 

 

 să fie ataşate grafice, desene şi alte produse (materialele prezentate corespund continutului 

portofoliului; ofera informaţii relevante; sunt anexate grafice, o legendă sau un titlu; îi ajuta pe 

ceilalţi să înteleagă mai bine expunerea portofoliului). 

 

În evaluarea eficienţei portofoliului se vor lua în consideraţie şi alte criterii: 

 

 convingere (evidenţiaza faptul că problema identificată este cu adevarat importantă; ideile fac 

referire direct la problemă; produsele din portofoliu explică cum s-ar putea câstiga suportul 

publicului pentru a atinge scopurile); 

 

 coordonare (se face legătura fiecărei secţiuni a expunerii cu cealaltă fără repetarea informaţiei; 

secţiunea de documentare sprijină secţiunea de expunere a portofoliului şi invers); 

 

 reflectare (secţiunea în care au fost evaluată dezvoltarea portofoliului demonstrează faptul ca 

autorii portofoliului s-au gândit atent la aceasta experienţă; se demonstrează ce s-a învăţat din 

experienţa de creare a unui portofoliu). 

 

Sectiunea de expunere a portofoliului ar trebui sa cuprindă mai mulţi itemi: 

 

 Un rezumat scris al problemei (este necesar de a fi revăzut materialul selectat de echipele de 

cercetare; se explică problema în scris şi este realizat un rezumat a ceea ce s-a învăţat, raspunzând la 

mai multe întrebări: Cât de serioasă este aceasta problemă în comunitatea dată? Cât de raspândită 
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este problema în ţară? De ce este o problemă ce ar trebui soluţionată de autorităţile publice locale 

sau de anumite persoane concrete? Ar trebui să-si ia altcineva responsabilitatea soluţionării acestei 

probleme? De ce? Ce conflicte, dezacorduri (daca există) sunt în comunitate referitoare la această 

problemă? Care sunt personalităţile, grupurile, organizaţiile care iau poziţie faţă de această 

problemă? De ce sunt interesaţi membrii comunităţii de această problemă?); 

 

 Prezentarea grafica a problemei (aceasta poate include hărţi, grafice, fotografii, desene, caricaturi, 

tabele statistice şi orice alta ilustraţie, care pot proveni de la persoane autorizate sau pot fi creaţii 

proprii, originale. Fiecare ilustraţie ar trebui să aibă o legenda sau un titlu); 

 

 Identificarea surselor de informare (pe una sau mai multe pagini se notează sursele utilizate). 

 

Sectiunea de documentare a portofoliului se evaluiază respectând mai mulţi indicatori: 

 

 Selectarea materialelor prioritare. În partea I a portofoliului clasei (agenda clasei) se includ copii 

ale celor mai bune şi importante produse şi informaţii pe care clasa le-a colectat şi utilizat în 

examinarea şi explicarea problemei: 

- articole din ziare sau reviste; 

- interviuri  scrise sau video-interviuri realizate cu persoane din comunitate; 

- realizarea unor rezumate dupa vizionarea sau audierea unor anumite emisiuni radio/TV; 

- informaţii de la public şi grupuri de interese; 

- extrase din publicaţii guvernamentale, legi, acte normatice; 

- proiecte de scenarii al activităţilor realizate etc. 

 

 Dezvoltarea unui plan de acţiune. Un grup concret al clasei este responsabil pentru realizarea unui 

plan concret de acţiune. Soluţia care a fost aleasă ar trebui să fie în acord cu părerea majorităţii 

clasei. Planul ar trebui să includă paşii pe care trebuie de efectuat pentru ca ideea să fie acceptată. 

Întreaga clasă trebuie să lucreze la elaborarea planului, dar grupul concret va explica planul pentru 

toţi.  

 

 Expunerea portofoliului. Aceasta parte ar trebui sa cuprinda urmatorii itemi: 

 

- o explicaţie scrisă despre cum clasa ar dezvolta susţineri individuale sau de grup din partea 

colectivului de elevi. Pentru acesta s-ar putea de scris pe o pagina şi de descris punctele principale ale 

planului. Cu acest scop e necesar: de identificat persoane influente şi grupuri din comunitate care ar dori 

să susţină voluntar ideile clasei; de planificat prin ce metode s-ar putea de câstigat suportul necesar; de 

identificat grupurile din comunitate care s-ar putea opune; de căutat căi de a încerca de convins să treacă 

de partea clasei.  

 

- o explicatie scrisa despre cum clasa ar putea câstiga sprijinul publicului. Se porneşte de la descrierea 

punctelor esenţiale ale planului pe o pagină. Cu acest scop e necesar: de identificat persoanele care ar 

putea să susţină ideea clasei.  

 

 Identificarea surselor de informare. Pe una sau mai multe pagini ar trebui de scris sursele de la care 

elevii clasei au adunat informaţiile şi materialele. 
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Prezentarea portofoliului de grup. 

 

Prezentarea portofoliului clasei urmăreşte mai multe obiective: 

- informarea audenţei despre importanţa problemei identificate în comunitate; 

- explicarea şi evaluarea alternativelor, astfel încât, auditoriul să înţeleagă care sunt 

avantajele şi dezavantajele; 

- demostrarea prin argumente de ce clasa a decis care este cea mai bună soluţie pentru a 

rezolva problema;  

- demonstrarea modului în care clasa ar putea ajuta comunitatea cu propuneri concrete. 

 

Concluzii: 

 

Membrii juriului şi participanţii din auditoriu pot adresa întrebări prezentatorilor şi altor membri 

ai colectivului de elevi. La alcătuirea şi prezentarea portofoliului clasei pot participa prieteni, colegi din 

alte clase, părinţi şi alţi membrii ai comunităţii care au experienţă în anumite domenii, în prezentări 

publice, să îndrume grupul etc. 

Persoanele care activează în consilii locale sau în organizatii non-guvernamentale pot fi de mare 

folos. Dacă prezentarea a fost reuşită, în calitate de schimb de bune practici, poate fi multiplicată 

experienţa grupului în faţa altor clase sau colective.  

Prezentarea portofoliului grupului nu trebuie centrată de 2-3 membrii ai clasei. E necesar de 

demonstrat nivelul de colaborare, dobândit în perioada realizarii portofoliului. Este de dorit să nu fie citit 

textul de pe foi, ci prezentate cele mai importante informaţii şi argumente sub formă de conversaţie. 

În baza experienţei acumulate în perioada de elaborare, oformare şi prezentare a portofoliului 

este necesar de organizat o reflecţie a celor învăţate: 

- Cum şi ce s-a învăţat? 

- Dacă ar trebui de realizat un nou portofoliu, ce anume veţi schimba şi de ce? 

- Cine a ajutat la realizarea şi prezentarea portofoliului? 

- Ce deprinderi au fost dezvoltate în cadrul acestei activităţi? 

- Care sunt avantajele muncii în echipă? 

Este important de continuat dezvoltarea deprinderilor în lucrul cu portofoliul clasei. Noi 

probleme cer noi soluţii. Ajutorul în găsirea de noi soluţii este o activitate pe termen lung, precum şi 

susţinerea unor anumite poziţii sunt responsabilităţi deosebit de importante ale cetăţenilor unei societăţi 

democratice care se conduce prin forţele proprii. 

 
 


