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Raport 

privind analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la  

Evaluarea Naţională  iunie 2018 

 

Planul de măsuri pentru consiliere, monitorizare, control şi remediere 

a rezultatelor obţinute 
 

 

Examenul de Evaluare Națională din iunie 2018 a avut loc în conformitate cu metodologia de organizare 

şi desfăşurare a Evaluarii Naţionale, reglementată prin Ordinul MEN 4793/31.08.2017 şi în concordanţă cu 

calendarul aprobat de MEN. 

Examenul a avut loc în cele mai bune condiţii, respectând procedurile, camerele de supraveghere fiind 

montate şi funcţionale, asistenţii fiind instruiţi în conformitate cu atribuţiile din metodologie, subiectele s-au 

descărcat şi multiplicat în timp real, conform cu programul din procedură, nesemnalându-se nicio problemă din 

punct de vedere organizatoric sau al desfăşurării examenului.  

 

La evaluare au participat elevii înscriși în clasele a VIII-a – în număr de 78, repartizați astfel 

- Secția română  elevi –clasa a VIII-a A - 29 elevi și clasa a VIII-a B - 29 elevi 

- Secția maghiară – clasa a VIII-a C – 20 elevi. 

- Elevul Mircea Stefan, elev cu dosar CES, conform cererii formulate de mama lui, nu a 

susținut Evaluarea Naţională. 

 

Nu s-a constatat nicio tentativă de fraudare a examenului. 

 

Pregătirea pentru acest examen s-a făcut pe tot parcursul anului şcolar, atât prin pregătire suplimentară, 

cât și prin activitate diferenţiată cu elevii la clasă la disciplinele matematică, limba și literatura română și limba 

maternă.  

La nivelul unității de învățământ s-au organizat simulări ale examenelor de Evaluare Națională la nivelul 

unității școlare în luna ianuarie și la nivel național în luna martie.  

S-au organizat ședințe cu părinții și elevii pentru prelucrarea metodologiilor privind Simularea Evaluării 

Naţionale și examenele de Evaluare Naţională. De asemenea s-au prezentat elevilor și părinților rezultatele 

obținute la simularea Evaluarii Naţionale, precum și planul de măsuri pentru îmbunătățirea acestora.  

 

Promovabilitatea la Scoala Gimnazială Nr. 15 a fost de 84,62%, cu 10,46% mai mare față de procentul de 

promovabilitate de 74,16% la Evaluarea Națională în județul Brașov.  

Repartizarea procentului de promovabilitate pe discipline astfel: 

- la limba și literatura română a fost de 88,46 %  

- la matematică a fost de 79,49%.  

- la limba și literatura maghiară a fost de 100 %  
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Rezultatele obţinute de elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 15 Braşov sunt prezentate mai jos:  

 

LIMBA ȘI LITERATURE ROMÂNĂ 

Clasa Nr. 

elevi 

Note 

1-1.99 

Note 

2-2.99 

Note 

3- 3.99 

Note 

4-4.99 

Note 

5-5.99 

Note 

6-6.99 

Note 

7-7.99 

Note 

8-8.99 

Note 

9-9,99 

Note 

10 

Promova

bilitate 

 

 a VIII-a A 

media 8,03 

29 - - - 2 1 2 8 7 9 - 93,10% 

 a VIII-a B 

media 6,79 

29 - 1 1 3 4 5 5 7 3 - 82.75% 

a VIII-a C- 

sec. maghiară 

media 7,30 

20 1 - 1 - 1 3 3 9 2 - 90% 

Total 

MEDIA 7,38 

78 1 1 2 5 6 10 16 23 14 - 88,46% 

 

 

MATEMATICA 

Clasa Nr. 

elevi 

Note 

1-1.99 

Note 

2-2.99 

Note 

3- 3.99 

Note 

4-4.99 

Note 

5-5.99 

Note 

6-6.99 

Note 

7-7.99 

Note 

8-8.99 

Note 

9-9,99 

Note 

10 

Promova

bilitate 

 

 a VIII-a A 

media 6,63 

29 - - 2 2 6 8 5 1 4 1- 86,21% 

 a VIII-a B 

media 5,41 

29 - 2 4 3 9 5 2 2 1 - 68.97% 

a VIII-a C- 

sec. maghiară 

media 6,69 

20 - 1 1 1 1 6 5 5 - - 85% 

Total 

MEDIA 6,19 

78 - 3 7 6 16 19 12 8 5 1 79,49% 

 

 

LIMBA ȘI LITERATURE MAGHIARĂ 

Clasa Nr. 

elevi 

Note 

1-1.99 

Note 

2-2.99 

Note 

3- 3.99 

Note 

4-4.99 

Note 

5-5.99 

Note 

6-6.99 

Note 

7-7.99 

Note 

8-8.99 

Note 

9-9,99 

Note 

10 

Promova

bilitate 

 

a VIII-a C- 

sec. maghiară 

media 8,75 

20 - - - - 1 1 1 6 11 - 100% 
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MEDIA FINALĂ LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 

 

Clasa Nr. 

elevi 

Note 

1-1.99 

Note 

2-2.99 

Note 

3- 3.99 

Note 

4-4.99 

Note 

5-5.99 

Note 

6-6.99 

Note 

7-7.99 

Note 

8-8.99 

Note 

9-9,99 

Note 

10 

Promova

bilitate 

 

 a VIII-a A 

media 7,33 

29 - - - 4 - 5 13 2 5 - 86,20% 

 a VIII-a B 

media 6,10 

29 - 1 4 2 7 6 5 3 1 - 75.86% 

a VIII-a C- 

sec. maghiară 

media 7,58 

20 - - 1 1 1 - 6 10 1 - 90% 

Total 

MEDIA 6,84 

78 - 1 5 6 9 11 24 15 7 - 84,62% 

 

 

 

Analiza rezultatelor obţinute la Evaluării Naţionale  de către elevii claselor a VIII-a permite descrierea 

problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale 

acestora. 

 

 

 

 

 

 

1. Limba şi literatura română    

EVALUARE NATIONALA CLASA a VIII-a 
iunie 2018

sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99
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Metode de îmbunătățire a rezultatelor obținute în anul 2018 la Evaluarea Națională 

Urmărindu-se analizele SWOT ale rezultatelor la Evaluarea Națională , disciplina Limba și Literatura Română 

s-a ajuns la dezvoltarea unui plan managerial în cadrul Catedrei de Limba și Literatura Română care vizează 

îmbunătățirea rezultatelor obținute la Evaluarea Națională. 

 
Nr. 

crt

. 

Obiective 

generale 

Obiective specifice Activitati 

planificate 

Persoane 

responsab

ile 

Termen de 

realizare 

Rezultate 

anticipate / 

evaluare 

Masuri / 

actiuni de 

reglare 

1 Creşterea 

calităţii 

procesului 

-evaluarea nivelului 

atingerii standardelor 

de performanţă de către 

cadre didactice şi elevi 

-evaluarea aplicării 

curriculum-ului  

-evaluarea calităţii 

activității cadrelor 

didactice 

-optimizarea procesului 

instructiv-educativ prin 

utilizarea eficientă a 

mijloacelor didactice 

- monitorizarea 

pregătirii elevilor 

pt.examene naţionale 

- Modernizarea 

activităţii la clasă  

- Modernizarea şi 

organizarea activităţii 

metodico-ştiinţifice şi 

de formare  

-Interasistențe 

- Ședințe de 

catedră 

- Lecţii 

demonstrative 

-Popularizarea 

ofertei 

editurilor, 

agenţiilor etc. 

-Pregătirea 

suplimentară a 

elevilor pentru 

tezele unice si 

bacalaureat 

-Schimburi de 

experienţă in 

cadrul catedrei 

si la nivel 

judetean 

-Distribuirea 

materialelor în 

cadrul catedrei 

-Realizarea 

unui 

centralizator 

cu rezultatele 

obţinute la 

lucrările scrise 

semestriale 

Membrii 

catedrei de 

limba si 

literatura 

română  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef catedră 

 

Conform 

graficului de 

interasistențe  

 

Conform 

calendarului 

de activități al 

catedrei 

pedagogice 

 

Conf. 

programului 

de formare al 

ISJ Brasov 

 

CANTITATIV  

 

Inspectarea cel 

putin o data pe 

semestru al 

fiecarui cadru 

didactic prin 

programul de 

interasistențe al 

catedrei 

 

Realizarea 

numărului 

propus de 

intalniri 

metodice, 

acţiuni de 

formare şi 

ştiinţifice  

 

CALITATIV 

îmbunătăţirea 

calităţii 

procesului 

educativ 

- cresterea 

pragului  minim 

al notelor 

- cresterea 

numărului de 

elevi care au 

rezultate peste 5 

la EN 

Monitorizarea şi 

consilierea cadrelor 

didactice și a elevilor  

Schimb de experienţă 

intern şi interjudeţean  

 

2 Stimulare

a 

motivaţiei 

elevilor 

pt.studiu 

şi 

performan

ţă 

- Elaborarea unor 

proiecte 

interdisciplinare pentru 

motivarea elevilor 

- Utilizarea metodelor 

activ-participative 

-Centrarea activitatii pe 

elev 

- Interasistențe 

tematice  

- Acţiuni 

dedicate 

examenelor şi 

concursurilor  

- Organizarea 

de simulări 

Membrii 

catedrei de 

limba si 

literatura 

romana  

sub 

coordonare

a șefului 

Conf.calendar

elor referitoare 

la EN  

Îmbunătăţirea 

rezultatelor EN 

dar si la 

Concursuri si 

Olimpiade 

Scolare 

Refacerea proiectării 

(unde este cazul)  

 

Promovarea bunelor 

practici  

 

Motivarea şi altor 

cadre didactice 
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 -Atragerea cadrelor 

didactice in activitati 

de formare 

-Monitorizarea 

activităţii cadrelor 

didactice  

-Îmbunătăţirea bazei 

didactico-materiale 

- Organizarea 

evaluarii 

naționale şi 

olimpiadelor 

- Pregătirea 

loturilor 

pentru 

concursuri si 

activitati 

extracuriculare 

si 

interdisciplina

re 

 - 

Recompensare

a premianţilor 

de catedră 

și a 

direcțiunii 

și a elevilor  

 

3 Creşterea 

calit.resur

selor 

: umane  

si 

materiale 

-Perfecţionare şi 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

-Motivarea cadrelor 

didactice 

-Monitorizarea cadrelor 

didactice  

-Imbunătăţirea 

resurselor didactice 

materiale  

-Inspecţii 

speciale  

-Interasistente 

-Ore deschise 

-Diplome 

-Evidenţieri 

-Distribuirea 

materialelor în 

cadrul catedrei 

Membrii 

catedrei de 

limba si 

literatura 

romana 

sub 

coordonare

a șefului 

de catedra 

si a 

direcțiunii 

 

Conf.calendar

elor 

Conf 

oportunitatilor 

financiare ale 

Școlii 

Gimnaziale 

Nr. 15, Brașov 

Distribuirea 

integrală şi conf. 

nevoilor a 

materialelor 

didactice  

 

Recompensarea 

activitatii prin 

popularizarea 

rezultatelor 

Refacerea 

proiectării/unde este 

cazul  

 

Promovarea bunelor 

practici  

 

Motivarea şi altor 

cadre did.  

  

 Derularea activităţii 

de autodotare  

4 Creşterea 

calităţii în 

predarea 

limbii si 

literaturii 

romane 

-Analiza eficientă în 

cadrul sedintelor de 

catedra a calităţii 

lecţiilor de limba si 

literatura romana  

•(Cunoaşterea) şi 

utilizarea metodelor 

activ participative la 

orele de limba si 

literatura romana 

•Cunoaşterea şi 

utilizarea metodelor de 

învatare evaluare la 

limba si literatura 

romana 

•Planificarea corectă a 

materiei şi parcurgerea 

ei ritmică 

•Asigurarea calităţii 

activităţii de pregătire a 

elevilor pentru 

evaluarea națională si 

performanţă 

(concursuri nationale)  

-Verificarea 

modului de 

aplicare a 

noilor 

programe prin: 

intalniri 

metodice, 

inspecţii 

tematice  

-Lecţii 

demonstrative 

la cercuri 

metodice,comi

sii metodice 

-Inspecţii de 

grad 

-Popularizarea 

ofertei 

editurilor, 

agenţiilor etc. 

Pregătirea 

suplimentară a 

elevilor pentru 

evaluarea 

națională 

- Schimburi de 

experienţă in 

cadrul catedrei 

Sef de 

catedra, 

membrii 

catedrei, 

parteneri 

din alte 

scoli, 

inspector 

de 

specialitate 

Conf.calendar

elor referitoare 

la EN al 

Calendarului 

Activitatilor 

Extracurricula

re la Nivel 

National, al 

oportunitailor 

de inscriere la 

concursuri 

scolare etc. 

 

-

Conf.graficulu

i de 

interasistente  

 

-

Conf.calendar

ului de 

activitati al 

catedrei 

pedagogice 

 

-Conf. 

programului 

de formare al 

ISJ Brasov 

-Realizarea 

proiectării 

conf.ghidurilor 

metodologice 

 

-Realizarea 

CDS-urilor în 

concordanţă cu 

nevoile elevilor, 

comunităţii şi cu 

baza materială 

 

-Realizarea de 

proiecte şi de 

lecţii în care să 

se utilizeze 

metode activ 

participative 

 

-Acoperirea 

integrala a 

materiei 

conform 

curriculumului 

 

-Elaborarea pe 

plan local de 

ghiduri 

metodologice, 

-Monitorizarea şi 

consilierea cadrelor 

didactice  

 

-Schimb de 

experienţă intern şi 

interjudeţean  
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si la nivel 

judetean 

culegeri de 

proiecte şi lecţii, 

C.D 

 

-Portofoliul 

profesorilor de 

specialitate şi 

calitatea 

documentelor 

realizate 

 

2. Limba şi literatura maghiară 

    
Pentru evidenţierea unui plan remedial al elevilor a fost realizată o analiză comparativă între notele obţinute 

de aceştia la Evaluarea Națională din anul școlar precedent 2016/2017 media fiind de 8,29 și notele obținute la 

Evaluarea Națională din anul școlar 2017/2018 cu media lor de 8,75 , deci o creștere a mediei cu 0,46. 

 

Plan de măsuri 

 Se va accentua recapitularea părților de vorbire. 

 Unele probleme de sintaxă, vor studiate mai amănunțit. Se va pune accent pe corectarea greșelilor de 

ortografie. 

 Se vor efectua compuneri de tip argumentativ.  

 O să avem în evidență și redactarea lucrărilor scrise după modelul dat la Evaluarea Națională. 

 

          

3. MATEMATICA 

Activitati remediale propuse: 

 colaborarea dintre profesorul de matematică al clasei, diriginte și părinți pentru mobilizarea elevilor la 

orele de pregatire și verificarea prezenței lor; 

 participarea profesorilor la sedințele cu părinții și discutarea greșelilor semnalate atât la simulare cât și la 

alte teste; 

 alocarea de sarcini diferențiate de învățare/individualizarea actului învățării/identificarea și exploatarea 

potențialului fiecărui elev; 

 folosirea mijloacelor de învățământ oferite de școala; 

 elaborarea de către profesori a unor fișe de lucru în vederea recapitulării materiei ( a conținuturilor din 

programa școlară care au ridicat probleme elevilor la examen și altele care se dovedesc neclare pentru 

elevi); 

 folosirea metodelor moderne de predare (lucru pe grupe, perechi) ; 

 adaptarea la stilul de învățare al elevilor; 

 formarea şi stimularea la elevi a deprinderilor de înţelegere, acceptare şi asumare a responsabilităţii  prin 

utilizarea metodelor de învăţare în grup; 

 verificarea zilnică a cunostinţelor dobândite în ora trecută şi a temelor de casă; 

 realizări de lecţii interactive/interdisciplinare în care se utilizează metode activ participative; 
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 activităţi suplimentare cu elevii (atât a celor capabili de performanță, cât și a celor cu ritm lent de 

învătare), activitate riguros  planificată şi desfăsurată sistematic; 

 va exista o colaborare continuă între profesorii de matematică ce predau la clasele aVIII-a; 

 utilizarea bazei materiale existente pentru o mai bună desfășurare a orelor de matematică; 

 realizarea unei notări ritmice a elevilor prin evaluare orală, evaluare scrisă (teste),practică (optional); 

 programe de meditaţii şi consultaţii pentru elevii cu rezultate şcolare medii şi slabe; 

 completarea Portofoliului de către fiecare elev viitor absolvent cu actele necesare optimizării procesului 

de învăţare; 

 elevii care intâmpină greutaţi în învăţare, să fie consiliaţi, sprijiniţi şi supravegheaţi; 

 conform activitaţilor planificate în cadrul Comisiei Metodice de Matematică, în semestrul I elevii 

claselor a VIII-a vor participa la o simulare la nivelul școlii, iar în luna martie la Simularea Evaluării 

Nationale organizară de MEN; 

 rezultatele obținute în urma simulărilor vor fi analizate și discutate cu părinţii, iar elevii vor fi atenționaţi 

în privinţa greşelilor făcute, precum și a modalităților de remediere a acestora; 

 elevii şi părinţii vor fi periodic informaţi asupra progresului înregistrat de elevi sau a regresului, în 

cadrul şedintelor si a consultațiilor cu părinţii. 

 

Programul de desfășurare al activităților suplimentare la matematică 

An școlar 2018- 2019 

 

 Consultații la matematică: luni, după ora 14:00; 

 Cerc de matematică: luni, după ora 15:00. 

 Consultații la solicitarea elevilor, zilnic, prin Internet, după ora 17:00. 

 

Planificarea activitaților la ora de pregătire suplimentară 

pentru ora de matematică pe parcursul anului școlar 2018-2019 

Semestrul I 

Nr. crt. Tema Săptamâna 

1. Numere naturale S1 

2. Mulțimi S2 

3. Fracții ordinare S3. 

4. Fracții zecimale S4. 

5. Elemente de geometrie și unități de măsură S5. 

6. Divizibilitate S6. 

7. Multimea numerelor raționale pozitive S7. 

8. Rapoarte si procente S8. 

9. Numere întregi S9. 
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10. Drepte, puncte, plane S10. 

11. Unghiuri S11. 

12. Congruența triunghiurilor S12. 

13. Perpendicularitate S13. 

14. Paralelism S14. 

15. Proprietăți ale triunghiurilor S15. 

16. Mulțimea numerelor raționale S16. 

17. Mulțimea numerelor reale S17. 

18. Evaluare semestrială S18. 

 

Semestrul al II-lea 

Nr. crt. Tema Saptamana 

1. Calcul algebric S19. 

2. Ecuații și inecuații S20. 

3. Elemente de organizare a datelor S21. 

4. Patrulatere S22. 

5. Asemănarea triunghiurilor S23. 

6. Relații metrice în triunghiul dreptunghic S24. 

7. Cercul S25. 

8. Poligoane regulate S26. 

9. Numere reale  S27. 

10. Functii S28. 

11. Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații  S29. 

12. Relații intre puncte, drepte și plane S20. 

13. Proiecții ortogonale pe un plan S21. 

14. Calcule de arii și volume  S22. 

15. Saptamana altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun! S23. 

16. Teste de evaluare națională S24. 
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EVALUARE NATIONALA 2017 -2018 

ANALIZA  SWOT  

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 
 

-identificarea relativ corectă a părţilor de vorbire şi a 

părţilor de propoziţie  

-redactarea corectă a unei creaţii personale pornind 

de la o cerinta data;  

- identificarea noţiunilor literare pe diverse 

fragmente de texte literare;   

-identificarea corectă a procedeelor de expresivitate 

artistică; 

-cunoaşterea aprofundată a elementelor de fonetică, 

vocabular,sintaxa, 

 

-probleme de ortografie şi punctuaţie;  

- însuşirea precară a elementelor de fonetică şi 

vocabular;  

- dificultăţi de identificare a părţilor de vorbire şi a 

părţilor de  

- dificultăţi de exprimare corectă, coerentă, expresivă 

şi adecvată diferitelor tipuri de texte pe care trebuie să 

le redacteze;  

- dificultăţi de identificare a valorii expresive şi a 

semnificaţiei unor figuri de stil din textele literare;  

- probleme de comentare/ interpretare sumară a unor 

secvenţe textuale;  

- însuşirea mai puţin temeinică a structurii şi a tehnicii 

de redactare a compunerilor narative, descriptive şi 

dialogate;  

- dificultăţi de exprimare a unui punct de vedere 

argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă 

dată;  

- dificultăţi de integrare adecvată a unor argumente în 

exprimarea unui punct de vedere; 

Oportunități Amenințări 

-finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului 

gimnazial;  

- posibilitatea de a continua studiile la un liceu în 

funcţie de profilul intelectual al elevului şi de 

rezultatele sale din ciclul gimnazial; 

 

-corigenţa şi / sau repetenţia;  

- dezinteresul din partea elevilor si parintilor;  

- reducerea şi / sau absenţa perspectivelor 

educaţionale ulterioare şi abandonul şcolar;  --

imposibilitatea de a urma un liceu sau o scoala 

profesionala după finalizarea ciclului gimnazial;  

- imposibilitatea integrării active, responsabile şi 

competente în societate şi pe piaţa muncii şi 

marginalizarea socială şi profesională; 
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Planul de măsuri  

pentru consiliere, monitorizare, control şi remediere 

a rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională 

 

Nr. 

crt 

Obiectivul 

urmărit 

Măsurile propuse Terme

ne 

Responsabili Indicatori de urmărit 

1 Asigurarea 

respectării 

standardelor 

naţionale de 

evaluare la fiecare 

disciplină; 

- Verificarea modalităţilor de 

evaluare folosite de cadrele 

didactice; 

Lunar Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- Evaluarea unitară a tuturor 

elevilor; 

- Concordanţa între notele la 

clasă şi cele obţinute la 

evaluările externe; 

2 Pregătirea 

suplimentară a 

elevilor în vederea 

susţinerii Evaluării 

Naţionale 

- Stabilirea unui grafic de 

pregătire suplimentară, în afara 

orelor de curs, cu elevii clasei a 

VIII-a, care cuprinde concret data, 

orele şi locaţia în care se 

desfăşoară aceasta; 

01.11.  

2018 

Profesorii de 

limba română, 

limbă maternă 

şi matematică 

- Creşterea gradului de 

pregătire pentru examenele 

naţionale, reflectat în 

rezultatele  la evaluările 

intermediare; 

3 Asigurarea unui 

număr mai mare de 

ore de recapitulare 

la disciplinele de 

examen şi 

repartizarea lor 

judicioasă de-a 

lungul anului şcolar; 

- Controlul planificării 

calendaristice şi anuale a cadrelor 

didactice; 

- Verificarea concordanţei 

acesteia cu programa naţională 

- Verificarea distribuţiei eficiente 

a orelor de recapitulare şi 

programarea perioadei de 

recapitulare pentru examenele 

naţionale 

01.11 

2018 

Directorul 

Prof.coordonat

ori 

Şefii de 

catedră 

- Creşterea eficienţei 

pregătirii pentru Evaluarea 

naţională, concretizată în 

creşterea valorii notelor 

obţinute de către elevi la 

clasă; 

- Implicarea  cadrelor 

didact.  de specialitate în 

pregătirea corectă a elevilor 

în vederea susţinerii 

Evaluării Naţionale; 

4 Asigurarea 

participării tuturor 

elevilor  claselor a 

VIII-a la orele de 

pregătire 

suplimentară; 

- Efectuarea prezenţei la orele de 

pregătire; 

- Informarea părinţilor şi 

stabilirea unor măsuri remediale , 

împreună cu aceştia, în cazul 

elevilor care lipsesc de la ore; 

- Stimularea prezenţei elevilor la 

cursuri, prin crearea unor avantaje 

( ex. un punct în plus la evaluarea 

de la clasă dacă nu are  nicio 

absenţă, etc.); 

Perman

ent 

Confor

m 

graficu

lui de 

pregăti

re 

Prof. de 

specialitate 

Diriginţii 

claselor a 

VIII-a 

- Nr. mic de absenţe la orele 

de pregătire suplimentară; 

- Creşterea gradului de 

implicare a părinţilor în 

succesul pregătirii pentru 

examen a propriilor copii; 

- Îmbunătăţirea rezulatatelor 

şcolare ale elevilor; 

- Promovabilitate superioară 

la examen; 

5 Diagnosticarea 

corectă a nivelului 

de pregătire al 

elevilor de clasa a 

VIII-a pentru 

susţinerea Evaluării 

Naţionale; 

- Organizarea unei simulări a 

Evaluării Naţionale 2019, la 

nivelul unităţii şcolare, în aceleaşi 

condiţii ca şi la cea reală; 

- Evaluarea lucrărilor de către 

profesorii de la o şcoală 

învecinată sau parteneră, pentru 

asigurarea obiectivităţii evaluării; 

- Analiza rezultatelor obţinute în 

cadrul şedinţelor comisiilor 

10-20 

mai 

2019 

Directorul 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Profesorii de 

română, 

maghiară şi 

matematică 

- Elevii claselor a VIII-a se 

familiarizează cu 

procedurile Evaluării 

Naţionale 2017; 

- Se stabileşte corect nivelul 

de pregătire al elevilor la 

acel moment; 

- Se aleg cele mai bune 

măsuri pentru ameliorarea 

rezultatelor obţinute, înainte 
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metodice ale fiecărei discipline şi 

stabilirea măsurilor remediale; 

de Evaluarea Naţională 

reală; 

- Rezultate bune la 

Evaluarea Naţională reală, 

în concordanţă cu cele de la 

clasă; 

6 Asigurarea unei 

pregătiri 

corespunzătoare a 

cadrelor didactice în 

vederea optimizării 

metodelor de 

predare ale acestora 

şi îmbunătăţirea 

randamentului 

profesional propriu 

- Determinarea  participării 

tuturor cadrelor didactice la 

cursurile de perfecţionare 

organizate de instituţiile abilitate 

şi, îndeosebi, la cele relative la 

examenele naţionale; 

- Verificarea punerii în practică a 

cunoştinţelor şi deprinderilor 

dobândite, prin asistenţe la ore; 

- Monitorizarea ritmității notării 

la clasă și a obiectivițății 

evaluării. 

Perman

ent 

Directorul 

Profesorii 

coordonatori 

Şefii de 

catedră; 

Responsabilul 

cu 

perfecţionarea 

continuă 

- Îmbunătăţirea 

performanţelor profesionale 

ale cadrelor didactice; 

- Asigurarea pentru elevii 

şcolii a celor mai potrivite şi 

eficiente metode de predare; 

- Responsabilizarea totală a 

cadrelor didactice în 

procesul de evaluare al 

elevilor şcolii; 

- Diminuarea la maximul 

posibil a diferenţelor mari 

dintre notele de la clasa ale 

elevilor şi cele obţinute la 

Evaluarea Naţională; 

 

Sef catedra de limbă și comunicare,       Sef catedra de matematică, 

Prof. Tudorache Ana Maria        Prof. Moldovan Viorica 

 

Limba și literatura maghiară, 

Prof. Kovács Enikő 

 

 

Director adjunct,        Director, 

Prof. Rau Emoke        Prof. Cocalea Rodica- Doinița 

 


