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LUNA MARTIE, LUNA EXAMENELOR
luni, 06 mai 2019

Luna martie sau luna mriorului, pentru elevii de gimnaziu i de liceu din ara noastr, este i luna simulrii examenelor
naionale.

Aceste simulri sunt menite s-i pregteasc pentru probele pe care le vor susine în aceast var. Anul acesta, pe lâng elevii de
clasa a VIII-a, la simulare au participat, în premier, _i cei de clasa a VII-a. Scopul suscinerii simulrii evalurii _i de elevii de
a VII-a este acela de a-i evalua cunotintele i de a se obinui cu examenul.

Primii care i-au verificat cunotinele pentru probele scrise au fost elevii de clasa a VII-a i a clasa a VIII-a, fiind urmai de
cei de clasa a XI&ndash;a i a XII-a. Simularea Evalurii Naionale a debutat pe 11 martie cu proba la limba i literatura
român. Urmtoarea prob a fost cea la limba matern, susinut pe 12 martie, iar ultima, cea la matematic, pe 13 martie. Dup
centralizarea rezultatelor finale înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evalurii naionale pentru elevii claselor a
VIII-a, potrivit Ministerului Educaiei Naionale 87.225 de elevi au obcinut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce reprezint
53,1% dintre elevii prezeni la toate probele (164.264), procent net superior celui înregistrat anul trecut (47%). 52,4% ,
adic 88.117 elevi din 168.108 elevi de clasa a VII-a prezeni la toate probele a obinut medii mai mari sau egale cu 5.

Luni, 18 martie a avut loc i simularea examenului de bacalaureat cu prima prob, cea la limba i literatura român, fiind urmat
a doua zi de cea la limba matern. Simularea probei scrise obligatorii a profilului, matematic i istorie a avut loc pe 20
martie, iar ultima prob, cea la alegere a profilului i a specializrii, s-a desfurat pe 21 martie i a fost susinut doar de elevii
din clasa a XII-a. Ministerul Educaiei a publicat i rezultatele la simularea bacalaureatului 2019, rezultate care relev o rat
cumulat de promovare (clasa a XI-a _i clasa a XII-a) de 36,88%, în cretere nesemnificativ fa de anul trecut. Ponderea
elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigur promovarea (6 _i peste 6) este de 42,15% (47.598 de elevi din 112.925
prezeni). În raport cu anul colar anterior (39,55%), se constat o majorare de aproape 3%.

&rdquo;La Liceul Bilingv Româno-Croat din Caraova s-au prezentat la simulrile din acest an 37 de elevi, 13 elevi de clasa
a VIII-a, 6 elevi de clasa a VII-a, 4 elevi de clasa a XI-a i 14 elevi de clasa a XII-a. Elevii notri nu au boicotat testarea i nu
au predat foaia goal&rdquo;, ne-a declarat directoarea instituiei, Alina Mitoiu. Dup publicarea rezultatelor, la Liceul Bilingv
din Caraova mai puin de jumtate dintre elevii de gimnaziu i de liceu au reuit s obcin note de trecere.
Rezultatele au fost anunate în clase de ctre profesori sau diriginte i au fost analizate la nivelul fiecrei uniti de învmânt prin
discuii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, edine cu prinii, precum i la nivelul consiliului profesoral în vederea
adoptrii unor msuri adecvate pentru îmbuntirea performanelor colare. De obicei, subiectele la simulare au un grad de
dificultate un pic mai mare, tocmai pentru a stimula elevii s se pregteasc mai bine pentru examenele de la var. Notele
obinute de elevi nu se vor contesta i nu vor fi trecute în catalog decât dac elevii doresc acest lucru i fac în acest sens o
cerere scris.
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