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PORTOFOLIUL: ORIENTĂRI ŞI PERSPECTIVE 
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 În acest articol ne-am propus să clarificăm noţiunea de portofoliu, care în învăţământul preuniversitar a devenit o 

tehnică populară. În vederea asigurării validităţii, credibilităţii, flexibilităţii şi corectitudinii evaluării competenţelor, 

sunt importante: acceptarea unei definiţii a portofoliului (din multiplele), edificarea scopului/scopurilor, tipologia şi 

formele de realizare a portofoliului în clasa de elevi, reprezentând cadrul logic al materialului. 

Cuvinte-cheie: portofoliu, tipologia portofoliilor: portofoliu individual/de grup, portofoliu de proces/de produs, 

portofoliu de învăţare/afişaj/evaluare, forme ale portofoliului şcolar.  

 

PORTFOLIO: DIRECTION AND PROSPECTS 

This article tends to clarify the notion of Portfolio, which becomes a popular technique in pre-university education. 

In order to insure validity, credibility, flexibility and correction of competences evaluation, it is important: to assume a 

proper definition of Portfolio; to set a certain goal/goals; to decide the typology and forms to implement a portfolio for a 

group of pupils; thus, reflecting the logical framework of the present article. 

Keywords: portfolio, types of portfolio: individual portfolio/group portfolio, process portfolio/result portfolio, 

studying portfolio/presentation portfolio/evaluation portfolio, the forms of the school portfolio: pauper, hybrid, digital 

(e-Portfolio). 

 

 

Mai bine de un deceniu, în teoria şi practica educaţională s-a infiltrat cuvântul ,,portofoliu”. Astăzi nu 

există instituţie de învăţământ, disciplină de studiu în strategiile căreia să nu figureze portofoliul. De ce? 

Răspunsul rezumativ al practicii educaţionale în învăţământul preuniversitar din Republica Moldova este: 

pentru că e la modă, multe studii teoretice fac referinţă la portofoliu... Mai există şi alte motive care deter-

mină profesorul să-l includă în activitatea practică, realizându-l intuitiv, din propria experienţă şi, de cele mai 

multe ori, în conformitate cu propriile necesităţi ce rezultă din specificul disciplinei. Aşadar, portofoliul se 

focalizează pe caracteristicile unice ale cursurilor/disciplinelor cadrelor didactice, fapt ce creează confuzie în 

legătură cu scopurile portofoliilor şi conţinutul acestora, tipologia şi forma lor. Răspunsurile exploatate în 

studiile ştiinţifice în vederea proiectării şi aplicării portofoliului în învăţământul preuniversitar enunţă urmă-

toarele motive [3,11]: 

 Portofoliul este o alternativă a evaluării standardizate şi serveşte unor scopuri foarte diferite de evaluările 

tradiţionale prin faptul că prezintă un proces esenţial creativ şi reflexiv. 

 Portofoliul constituie o modalitate excelentă de a ilustra performanţa printr-o varietate de rezultate, 

oferind o descriere mai bogată, mai completă a înţelegerii elevului, în raport cu măsurările soldate cu 

un singur calificativ. 

 Portofoliul ilustrează prompt şi fără mari eforturi un rezultat important, pe care abordarea tradiţională 

o trecea cu vederea – perfecţionarea în timp a elevului; condensează progresul şcolar la o anumită 

disciplină/un anumit curs, în limite temporale prestabilite de comun acord (semestru, an şcolar). 

 Portofoliul unui elev ne dezvăluie modele de comportament ce se fac văzute doar când se iau în consi-

derare mai multe exemple etc. 

Enunţarea motivelor semnificative, din punctul nostru de vedere, ne determină să declanşăm un traseu de 

cercetare, bazat pe studii teoretice, dar şi pe experienţa practică în scopul edificării portofoliului ca şi strategie 

aplicată în învăţământul preuniversitar. 

Definirea portofoliului: Din punct de vedere etimologic, cuvântul portofoliu este alcătuit din două cu-

vinte latineşti: portare, pentru a transporta sau păstra şi folio cu semnificaţia de hârtie (document). Portofoliul 

ca metodă nu este o invenţie recentă; conceptul a existat în multe domenii diferite de sistemele educaţionale. 

Artiştii, arhitecţii şi fotografii utilizează portofoliul pentru a-şi prezenta activitatea potenţialilor clienţi într-un 

format eficient, o colecţie de mostre scrise sau artistice de o manieră portabilă, de obicei fără comentarii 

asupra modului de percepere a acestora. Consultanţii financiari vorbesc despre portofoliul investiţionar al 

clientului care oferă o largă varietate de acţiuni şi cote cu scopul de a tempera riscul investiţionar.  



S T U D I A  U N I V E R S I T A T I S  M O L D A V I A E  

Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2013, nr.9(69) 
 

 16 

Cu toate acestea, în domeniul educaţiei portofoliul este un fenomen relativ recent, iar întregul său potenţial 

abia a început să fie explorat în ultimii ani. Ideea portofoliului în procesul de învăţare (adică, metodologia 

portofoliului) a apărut în diverse şcoli şi sisteme educaţionale în anii 1970, în primul rând în Marea Britanie 

şi în Noua Zeelandă. Portofoliul a devenit un cuvânt destul de important în activitatea didactică, deşi acum 

câţiva ani cuvântul îşi exploata sensurile departe de domeniul educaţional. În traducere din limba italiană 

portofoliu este „mapă de documente” sau „mapa specialistului”, care ulterior şi-a lărgit sfera de influenţă, 

inclusiv în domeniul educaţional. Aşadar, portofoliul a devenit în şcoala de azi un cuvânt-noutate, popular, dar, 

din păcate, nu întotdeauna clar şi exact, cu atât mai mult ca strategie de evaluare. În prima instanţă ne-am 

propus câteva definiţii care edifică semnificaţia pe care şi-o asumă portofoliul în domeniul educaţional.  

 

Definiţii 

Mai mult decât doar o colecţie de lucrări ale elevilor (mostre din munca sa), reprezintă o selecţie delibe-

rată de lucrări pentru a ilustra în ce măsură a atins elevul un set de rezultate specifice.   
(B. Miller, L. Singleton, p.185) 

Portofoliul este o colecţie sistematică de lucru/muncă a elevului şi totalitatea materialelor conexe care-i 

reflectă activitatea, realizările la una sau mai multe discipline şcolare.  
 (J.Venn, p.530) 

Portofoliul este o colecţie sistematizată de documente, care serveşte reflecţiei propriilor acţiuni şi rezultate 

în unul sau mai multe domenii pentru evaluarea competitivităţii şi concurenţei pe piaţa forţei de muncă.  
(E.V. Grigorenco, p.5) 

Portofoliul – un instrument de evaluare, complex şi flexibil, care conţine şi structurează o „arhivă”, o 

colecţie, un ansamblu de informaţii referitoare la prestaţia, performanţele, competenţele teoretice şi 

practice, care determină progresul şcolar al unui elev. De asemenea, portofoliul unui elev include şi 

informaţii obţinute în urma autoevaluării propriei prestaţii şcolare. 
(M.Bocoş, p.335) 

Colecţie intenţionată a lucrărilor cursanţilor care etalează efortul, progresul şi realizările acestora într-unul 

sau mai multe domenii. Colecţia trebuie să includă participarea studentului la selectarea conţinutului, 

criteriile de selecţie, criteriile de evaluare a meritelor şi probe ale reflecţiilor proprii ale studentului. 

(F.L. Paulson, P.R. Paulson, C.A. Mayer, p.60-63) 

 

Portofoliul are o abordare foarte complexă în procesul educaţional. Analiza definiţiilor nu permite orien-

tarea spre o singură abordare bătută în cuie, constatare enunţată şi de T.Repida. Definiţiile sunt diferite, ne-

limitate, un „câmp deschis” pentru că variază în dependenţă de scop, tip şi formă. În fine, nu putem pleda 

doar pentru o singură definiţie a portofoliului, dar putem sintetiza trăsături semnificative şi a le exploata în 

şcoală în cazuri concrete, alternativă promulgată în literatura de specialitate [5,6,8,9,10]: Portofoliul – strate-

gie modernă a procesului educaţional; o documentare cu privire la procesul educaţional; strategie de stocare, 

fixare şi evaluare a rezultatelor individuale ale elevului/studentului; metodă complementară complexă netra-

diţională de evaluare; metodă autentică de evaluare; tehnică alternativă de evaluare etc. 

Scopul portofoliului: În prima instanţă este de remarcat că un portofoliu aplicat la clasa de elevi poate 

servi în interesul elevului, dar şi al profesorului. Portofoliul integrat în strategiile didactice este o modalitate 

de a-l ajută pe elev „...să dobândească capacităţi de autoevaluare şi autoreflecţie. De asemenea, colecţionând 

lucrări ce demonstrează perfecţionare în timp, elevii vor dobândi simţul că stăpânesc bine un obiect de studiu, 

capătă simţul progresului şi mai multă mândrie pentru calitatea muncii lor” [11, p.186]. În paralel, portofo-

liile sunt în avantajul cadrelor didactice, le ajută să înţeleagă mai bine discipolii pentru a-şi reorganiza acti-

vitatea în clasă, adaptând-o la nevoile/necesităţile elevilor săi. În acest context este evident că portofoliile pot 

servi mai multor scopuri în acelaşi timp: de predare/învăţare, dar şi de evaluare. De aceea, demararea activi-

tăţii de folosire a portofoliilor în clasa de elevi solicită o definire clară a scopurilor urmărite, care sunt for-

mulate în dependenţă de clasă, ciclu (primar/gimnazial/liceal), profil (real/umanist). Barbara Miller şi Laurel 
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Singleton sugerează că se poate include unul sau mai multe scopuri, urmărite prin implementarea portofolii-

lor, de exemplu:  

 să încurajeze deprinderile de autoreflecţie la elevi; 

 să crească motivaţia elevilor, responsabilitatea şi proprietatea asupra învăţării; 

 să ofere un feedback folositor elevilor în atingerea obiectivelor unui capitol important sau al întregului 

curs; 

 să îmbunătăţească comunicarea cu părinţii; 

 să demonstreze progresul făcut în timp; 

 să indice procesul prin care se face munca, precum şi produsul final; 

 să ilustreze cum aplică strategiile de gândire la cunoştinţele achiziţionate în vederea luării de decizii 

importante; 

 să demonstreze măsura în care au fost atinse scopurile cursului/programului [11, p.198-199]. 

O condiţie deloc neglijabilă este racordarea scopurilor la rezultatele şcolare aşteptate, prin intermediul 

portofoliului. Aceeaşi idee cu referire la scopul portofoliului este formulată de J.Venn: „Scopul este de a-l 

ajuta pe elev să asambleze un portofoliu care-i ilustrează talentele, reprezintă capacităţile de scriere şi îi pre-

zintă poveştile de realizare şcolară” [16, p.531]. 

Portofoliul nu doar că este o formă modernă de învăţare şi evaluare, dar este incontestabil aportul pe care-l 

aduce din perspectivă pedagogică/psihologică [7, p.16]: 

 întreţine un nivel motivaţional înalt al elevilor; 

 apreciază activismul şi individualismul, oferă noi oportunităţi şi deschideri ale procesului educaţional 

şi de autoînvăţare/autoformare; 

 dezvoltarea competenţelor de evaluare (autoevaluare) şi reflexive ale activităţii elevilor; 

 formează competenţe de a învăţa să înveţi – stabilirea scopului, planificarea/proiectarea şi organizarea 

propriului demers de învăţare; 

 contribuie la individualizarea (personalizarea) procesului educaţional al elevului; 

 fundamentează predispoziţiile suplimentare şi posibilităţile pentru o socializare reuşită. 

Determinarea scopului va ghida în determinarea tipului de portofoliu aplicat; „scopul dictează structura şi 

conţinutul portofoliului” [2]. 

Tipologia portofoliilor variază de la un studiu la altul, având la bază criterii diferite.  

Actualmente, portofoliul este asociat cu domeniul educaţional, dar în realitate, în sens general, este metoda 

portofoliului (performanse portfolio or portfolic assessment) care este aplicată în orice practică şi reflectă 

rezultativitatea unor acţiuni. În acest context o primă clasificare are la bază criteriul de activitate practico-

rezultativă. Aşadar, distingem două tipuri de portofolii [7, p.6-9]: 

 Portofoliul procesului educaţional (aplicabilitatea în domeniul de învăţământ preuniversitar, superior); 

 Portofoliul profesional. În interiorul acestui tip portofoliile s-au ramificat după necesitate: 

 portofoliu orientativ practic – analiza activităţii practice; 

 portofoliu de abordare orientativă a problemei – îmbunătăţirea calităţii de soluţionare a problemei; 

 portofoliu de abordare prin cercetare a problemei – colectarea şi organizarea materialului, în legătură 

cu scrierea unui eseu de cercetare, pregătirea pentru o conferinţă ştiinţifică etc.;  

 portofoliu tematic – consacrat analizei şi dezvoltării diferitelor aspecte legate de un subiect anume.  

În lucrările autorilor ruşi se specifică necesitatea de a concretiza tipul portofoliului şi după subiecţii 

acţiunii, enumerând, de asemenea, două tipuri: portofoliul individual şi portofoliul de grup.  

Clasarea portofoliilor din perspective criteriale diferite nu exclude corelarea tipurilor de portofoliu. De 

exemplu, în Tabelul 1 sunt integralizate cele patru tipuri: portofoliul procesului educaţional/profesional şi 

portofoliul individual/de grup [11,15]. 

Un criteriu deloc neglijabil de clasare a portofoliilor este indicele temporal (timpul rezervat pentru reali-

zarea unui portofoliu). Astfel, se delimitează următoarele tipuri de portofolii: săptămânal, semestrial, anual, 

de ciclu (primar, gimnazial, liceal), de curs/disciplină şcolară (pe toată perioada) etc. Tipurile de portofolii 

din perspectiva criteriului temporal se realizează mutual, subordonat altor criterii şi este semnificativ pentru 

conţinutul acestuia, dar şi cu vădit impact atât asupra calităţii portofoliului elaborat, cât şi asupra subiecţilor.  
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Tabelul 1 

Integratizarea portofoliului după criteriul subiecţi şi activitate 

Subiecţii 
Activitatea 

Portofoliul individual 
 

Portofoliul de grup 

 

 
Portofoliul 

procesului 
educaţional 

Portofoliul absolventului unei instituţii de 

învăţământ: 
 Portofoliul elevului 

 Portofoliul studentului 
 Portofoliul masterandului/doctorandului 

Portofoliul unui grup de absolvenţi ai unei 

instituţii de învăţământ: 
 Portofoliul clasei de elevi/liceeni 

 Portofoliul grupei de studenţi/ 
masteranzi/doctoranzi/ formabili 

 

 
Portofoliul 

profesional 

Portofoliul unei persoane angajate în 

domeniul educaţional: 
 Portofoliul învăţătorului/profesorului 

 Portofoliul lectorului/cercetătorului 
 Portofoliul managerului şcolar 

Portofoliul unui grup de angajaţi în domeniul 

educaţional: 
 Portofoliul catedrei/ sectorului 

 Portofoliul managerilor din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar/ profesional/ 

universitar 
 

Una dintre cele mai puţin cunoscute clasificări, dar care se înscrie în contextul autenticităţii, este propusă 
de J.Vennpentru, care menţionează: „Procesul şi produsul portofoliului prezintă cele două tipuri majore de 
portofoliu. Portofoliul de proces este o documentare a etapelor de învăţare şi o informare progresistă cu re-
ferire la performanţa elevilor. Portofoliul de produs demonstrează măiestria unei sarcini de învăţare sau un 
set de obiective de învăţare şi conţine doar cele mai bune lucrări” [16, p.533]. Dânsul propune următorii paşi 
de evaluare a portofoliilor respective: 

 primul pas: profesorul şi elevul trebuie sa convină şi să identifice clar conţinutul portofoliului, care 
sunt mostre ale muncii elevilor, reflecţii, observaţii etc.; 

 al doilea pas: profesorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a ţine evidenţa conţinutului asupra 
căruia s-a convenit de comun acord şi tipul portofoliului; 

 al treilea pas: profesorul are nevoie de un plan de organizare a conferinţelor de portofoliu (întrunirilor), 
care sunt reuniuni formale şi informale, în care elevii primesc recenzii vizavi de lucrul (proces/produs) realizat 
şi discută despre progresul lor. Aceste conferinţe sunt o parte esenţială de evaluare a portofoliului [16, p.540]. 

Helen Barrett, asociată de cercetare cu Centrul pentru Tehnologii Avansate în Educaţie (CATE), promo-
tor activ al portofoliului electronic/digital în plan mondial, indică trei tipuri de portofolii mai frecvente: 

 portofoliul de lucru – conţine proiectele studenţilor care lucrează în prezent sau care au fost recent 
finalizate; 

 portofoliul de afişaj – prezintă cele mai bune mostre ale muncii elevului; 
 portofoliul de evaluare – prezintă activitatea care demonstrează că elevul/studentul a îndeplinit obiec-

tivele de învăţare şi cerinţele înaintate. 
Învăţământul preuniversitar de peste hotare exploatează din plin aceste trei tipuri de bază (forma variază) 

ale portofoliului individualizat.  
Tipologizarea portofoliilor dintr-o asemenea perspectivă a cumulat mulţi adepţi, care în timp îşi amplifică 

numărul prin însăşi forma de utilizare – portofoliul electronic/digital. În studiile autohtone tipologia portofo-
liilor în format electronic este în atenţia lui V.Cabac, care enunţă aceleaşi trei tipuri de portofolii cu următoa-
rele derivate: 

 portofoliul de învăţare/dosarul de învăţare: include diverse lucrări ale studentului şi reflecţii asupra 
acestor lucrări pe o anumită perioadă de timp (an şcolar, semestru, curs). O bună parte a lucrărilor este 
stocată la decizia elevului, dar poate interveni cu unele solicitări şi cadrul didactic dacă solicită elevul; 

 portofoliul/dosarul de prezentare a elevului care conţine cele mai reuşite lucrări ale acestuia. Este 
elaborat din texte selectate la dorinţa elevului cu anumite comentarii personale. Este un instrument de 
autoevaluare, de formare la elevi a unei viziuni critice asupra propriei lucrări; 

 portofoliul/dosarul de evaluare este utilizat pentru aprecierea nivelului de dezvoltare a competenţelor, 
ţintesc finalităţile. Materialele sunt diferite ca şi conţinut, dar permit a judeca despre procesul şi 
rezultatul învăţării.  

Analiza tipurilor de portofolii după scop, în Rusia şi în SUA, ne permite să sumatizăm următoarele date 
[1,2,12,9,14], vizualizate în Figura 1. 
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Fig.1. Tipurile de portofolii în SUA şi Rusia. 

 

Însă, cea mai mare pondere în practica educaţională o are portofoliul mixt, care îndeplineşte concomitent 
mai multe funcţii: de învăţare, prezentare şi de evaluare [4]. 

Criteriul scop nu stabileşte finit tipurile de portofoliu, are un caracter deschis. Astfel, în unele surse pot fi 
enunţate următoarele tipuri de portofoliu: portofoliul de performanţă; portofoliul de autodezvoltare; portofoliul 
de prezentare; portofoliul acumulativ/de documentare; portofoliul-proiect; portofoliul de avansare profesională/ 
de avansare în „cariera şcolară” etc. 

Tabelul 2 

Tipologia portofoliului 

Criteriu Tipul portofoliilor Definiţii. Autori 

1. Activitate 
practico-
rezultativă 
(după 
necesitate) 

Portofoliul procesului educaţional: 
- portofoliul orientativ practic 
- portofoliul de abordare orientativă a 

problemei 
- portofoliul de abordare prin cercetare  

a problemei 
- portofoliul tematic  

Portofoliul este o colecţie intenţionată 
de documente sistematizat, care serveşte 
reflecţiei propriilor acţiuni şi rezultate 
în unul sau mai multe domenii pentru 
evaluarea competitivităţii şi concurenţei 
pe piaţa forţei de muncă. 

(E.V. Grigorenco) 

Portofoliul profesional 

2. După 
subiecţii 
acţiunii 

Portofoliul individual 
 

Portofoliu – dosar de lucru, în care sunt 
stocate informaţii diverse şi care docu-
mentează experienţele şi realizările în 
procesul educaţional/profesional.  

(E.V. Grigorenco) 

Portofoliul de grup 

3. Criteriul 
temporal 

Portofoliul săptămânal Portofoliu – selecţie de materiale într-o 
anumită perioadă de timp. 

(M.Bocoş) 
Portofoliul semestrial 

Portofoliul anual etc. 

4. Criteriul 
rezultatului: 
proces/produs 

Portofoliul de proces 
 
 

Portofoliul de proces este o documentare 
a etapelor de învăţare şi o informare pro-
gresistă cu referire la performanţa elevilor.  
Portofoliul de produs demonstrează 
măiestria unei sarcini de învăţare sau un 
set de obiective de învăţare şi conţine 
doar cele mai bune lucrări.  

(J.Venn) 

Portofoliul de produs 

5. După scop Portofoliul de învăţare/dosarul de învăţare/ 
de lucru 

 
 
 

Helen Barrett [2], 
Valeriu Cabac [4] 

Portofoliul/dosarul de prezentare/ afişaj 

Portofoliul/dosarul de evaluare 

Alte tipuri:  
portofoliul de performanţă 
portofoliul de autodezvoltare 
portofoliul de prezentare 
portofoliul acumulativ/de documentare 
portofoliul-proiect 
portofoliul de avansare profesională/  
de avansare în „cariera şcolară” etc. 
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Sistematizarea tipurilor de portofolii în baza criteriilor oferă claritate terminologică a câmpului lexical al 
cuvântului portofoliu, dar şi suport pentru un traseu teoretico-metodologic de proiectare şi aplicare a portofo-
liului în învăţământul preuniversitar. 

Forme de realizare a portofoliului: Indiferent de scop, criterii de clasare tipologică, portofoliile proiectate  
de cadrele didactice în colaborare cu elevii presupun trei formate: hârtie, hibrid, format electronic/digital [2,4]. 

În scopul de a uşura analiza formelor de realizare şi prezentare a portofoliilor se propune Tabelul 3 care 
are menirea de a formula răspunsuri comparative la următoarele întrebări [11,13,14]: 

1. Ce reprezintă un portofoliu în format hârtie/hibrid/electronic?  
2. Cât putem stoca, care sunt limitele de volum al portofoliilor în format hârtie/hibrid/electronic? 
3. Cum putem avea acces la asemenea portofolii (limitele de acces)? 
4. Când realizăm/elaborăm un portofoliu (limitele temporale)? De cât timp avem nevoie? 
5. Păstrarea şi securitatea portofoliilor (Unde?) este o problemă care trebuie adusă în învăţământul pre-

universitar. Această rubrică ţinteşte educarea tinerei generaţii în perceperea valorilor intelectuale. Orice pro-
dus realizat de elev, începând de la grădiniţă, urmând prezentarea în faţa clasei, nu trebuie sa-şi găsească 
locul în coşul de gunoi, cu atât mai mult un portofoliu care solicită un efort din partea elevului, pe o durată 
mare de timp. Profesorul reciclează produsul, un traseu experenţial de cunoaştere şi formare, un pachet de 
emoţii şi trăiri ale elevului, îl converteşte în note pe care le pune în registru/agendă. Astfel, cadrul didactic 
devalorizează produsul (portofoliul) şi acordă maximă importanţă notei. Indiferent de nota pe care a luat-o 
elevul, distrugerea produsului său îl va demotiva şi următoarea activitate de evaluare îl va ghida spre notă, 
dar nu spre calitatea produsului în sine. Feedback-ul profesorului va dicta activitatea ulterioară a elevului.  

Tabelul 3 

Forme ale portofoliului şcolar 

 Hârtie Hibrid Electronic/digital/E-Portofoliu 

Descriere 

 

Ce? 

Majoritatea produselor sunt 

eseuri de clasă, seturi de prob-

leme, rezultatele de laborator, 

jurnalul/agenda cu notiţe para-

le şi teste sau fotografii de 

studio/lucrări de laborator etc. 

În plus, faţă de produse 

din hârtie aplicabile în 

sala de clasă, portofoliile 

hibride pot include foto-

grafii, casete video, casete 

audio, modele 3-D. 

Produsele (componentele 

portofoliului) sunt create de elevi 

în format electronic: imagini 

video, audio şi grafice etc. (toate 

materialele sunt în format digital) 

Cameră de 
consideraţie 
(Volumul) 
 

Cât? 
 

Cerinţele fizice de stocare a 
dosarelor sunt dificile şi 
limitate.  

Cerinţele fizice de 
depozitare pentru lianţi, 
dosare, discuri, casete şi 
modele pot întâlni 
dificultăţi substanţiale, în 
funcţie de materiale şi 
numărul elevilor în clasă. 

Poate stoca în portofolii online 
sau folosind software specializat 
la nivel local. Unele sisteme 
electronice sunt complexe. 

Accesibili-

tatea mate-

rialelor/ 

Restricţii 

de acces 

 

Cum? 

Accesibil doar pentru o 

singură persoană la un 

moment dat. 

Mai multe formate de 

mass-media pot face 

dificilă accesibilitatea. 

Accesibil doar de o 

singură persoană la un 

moment dat. 

Portofoliile sunt accesibile online 

pentru mai multe persoane/grupuri, 

în orice moment (concomitent). 

Stocarea are limite de accesibilitate 

pentru că e realizată de o persoană de 

pe un calculator local, dar este mai 

uşor de a disimina materialele decât 

portofoliile în format hârtie/hibrid. 

Timpul 

 
Când? 

Solicită timp pentru 
realizarea materialelor, 
stocarea (transcrierea pe foi, 
imprimare etc.). Corectarea 
este dificilă şi de cele mai 
multe ori nu se revine.  
Timpul are impact cantitativ 
şi calitativ. 

Lucrul cu multiple forme 
mass-media solicită mult 
timp pentru stocare, analiză. 
Intervenţiile de corectare 
solicită timp suplimentar, 
chiar dublare temporală. 
Timpul are impact 
cantitativ şi calitativ. 

Minim timp de stocare prin acces 
la multiple surse de informare. 
Corectările sunt multiple şi 
imediate. 
Crearea unui produs calitativ şi 
cantitativ într-un timp limitat. 
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Păstrarea şi  

securitatea 

Pentru păstrare trebuie să 

fie asigurat spaţiu într-un 

dulap sau birou. 

Numărul portofoliilor este 

dependent de numărul 

elevilor şi solicită spaţiu  

de păstrare.  

Copierea este dificilă. 

Trebuie să fie asigurat 

spaţiu într-un dulap sau 

birou.  

Numărul portofoliilor 

este dependent de numă-

rul elevilor şi solicită 

spaţiu de păstrare. 

Copierea este dificilă. 

Pot fi protejate cu parola de acces 

limitat sau de clasă sau de grup.  

Copierea se face cu uşurinţă. 

 

Analiza comparativă a datelor permite vizualizarea avantajelor şi dezavantajelor celor trei forme de reali-

zare a portofoliului, dar şi a posibilităţilor de realizare. Aşadar, putem constata că o maximă eficienţă de uti-

lizare a portofoliilor în şcoală poate fi asigurată de formatul electronic/digital, care pentru învăţământul din 

Moldova este dificil şi imposibil de realizat la moment, dar exploatat la maxim în învăţământul de peste 

hotare. H.Barrett a identificat cinci etape inerente în dezvoltarea eficientă a portofoliilor electronice: 

1) De selecţie: elaborarea de criterii pentru alegerea elementelor ce vor fi incluse în portofoliu bazat pe 

obiectivele de învăţare stabilite. 

2) Colecţia: colectarea de elemente bazate pe scopul portofoliului, publicul şi utilizarea în viitor. 

3) Reflecţie: declaraţii cu privire la importanţa fiecărui element şi de colectare ca un întreg. 

4) Direcţie: o revizuire a reflecţiilor care anticipează şi stabileşte obiectivele viitoare. 

5) Conexiune: crearea de link-uri hipertext şi de publicare, oferind posibilitatea de feedback. 

Pentru portofoliu electronic (E-Portofoliul) se propune următoarea definiţie: „O colecţie de lucrări ale 

unui elev/student care a făcut uz de competenţele sale pentru a demonstra traseele pertinente ale realizărilor 

sale” [4, p.135]. 

Avantajele vizavi de portofoliul pe hârtie: 

 Avantaje de proces: modificarea rapidă şi multiplă a textului fără pierderi materiale şi temporale. 

 Avantajele produsului final: nu sunt constrângeri spaţiale privind materialul de bază, dar şi anexele, 

transportarea fără dificultăţi şi riscuri de a pierde sau a uita ceva. Produsul este realizat fără pierderi 

financiare (hârtie, imprimare etc.) 

Elaborarea portofoliului presupune formarea la elevi a următoarelor competenţe [4, p.137]: editarea de 

texte şi grafice, prezentări electronice, aplicaţii de prelucrare a imaginilor/foto, aplicaţii de elaborare a hărţilor 

conceptuale ş.a., dar, cu toate acestea, îşi asumă şi dezavantaje: dotarea sălilor de clasă cu tehnologii, accesul 

elevilor la sursele electronice de informare.  

Aşadar, generalizând, putem constata că la momentul actual în învăţământul preuniversitar din Moldova 

forma dominantă a portofoliului este de hârtie, pe care elevii îl au la fiecare disciplină şcolară în parte. Sunt 

tentative de portofolii hibrid, care figurează mai mult ca portofolii de grup. Portofoliul electronic nu este 

implementat în învăţământul preuniversitar. Dacă unii elevii au iniţiat asemenea portofolii, ele sunt din 

propria iniţiativă, intuitive, nemonitorizate. Portofoliul electronic este o noutate şi e dificil de a fi aplicat în 

şcoală din lipsa dotărilor corespunzătoare, dar şi a pregătirii cadrelor didactice. O perspectivă de utilizare a 

E-Portofoliului în clasa de elevi este iniţiativa Ministerului Educaţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor şi a şefului Proiectului USAID CEED II, Douglas Griffith, care, începând cu anul de studii 

2012-2013, vor implementa proiectul în 40 de instituţii preuniversitare din Moldova. Proiectul CEED II pre-

supune includerea unei noi discipline „Administrarea calculatoarelor şi reţelelor”, prin care se oferă noi cu-

noştinţe fundamentale şi avansate referitoare la calculatoare şi sisteme de operare, dar şi noţiuni de bază în 

domeniul reţelelor de comunicare, abilităţi necesare pentru utilizarea portofoliului în format electronic, pre-

cum şi la solicitarea pe piaţa de muncă a specialiştilor IT. De asemenea, vor fi instruite şi cadrele didactice 

care vor preda noua disciplină. În anii 2009-2011 proiectul a derulat în unele colegii, incluzând disciplina la 

opţional şi s-a bucurat de susţinere. Asemenea deschideri în învăţământul preuniversitar sunt în favoarea 

elevilor, dar şi a profesorilor de la toate disciplinele; se oferă posibilitatea îmbunătăţirii itinerarului teoretico-

metodologic al procesului educaţional (predare-învăţare-evaluare) în clasa de elevi, iar portofoliul în format 

electronic se înscrie perfect în aceste circumstanţe. 
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