
                               
 

                                             
 

Nr. 830 din 03.06. 2019 

 

RAPORT 

Evaluărea Naţională 2019  

clasele a  II-a, a IV-a, a VI-a  

 

  Comisia Evaluării Naționale din cadrul Școlii Gimnaziale ”Benedek Elek” Cetariu a 

fost organizată conform metodologiei. Conducerea instituţiei de învăţământ, împreună cu 

cadrele didactice ale unităţii şcolare, au luat toate măsurile pentru a asigura desfășurarea în 

condiţii optime ale acestei activităţi.  

 S-au organizat şedinţe cu părinţi pentru a discuta despre importanţa şi seriozitatea 

acestui examen, lucru care s-a discutat şi cu elevii din fiecare clasă. De asemenea, a fost 

prezentat şi afişat Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la finalul 

claselor a  II-a, a IV-a, a VI-a și Calendarul desfășurării examenului. Pe parcursul 

semestrului al II-lea s-au efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii în vederea 

familiarizării acestora cu formatul de subiect și cu cerințele EN la toate disciplinele, 

utilizând modelele de teste din anii precedenți puse la dispoziție din biblioteca școlii. 

 Înainte de începerea sesiunii de examene a fost verificată starea tehnică a mijloacelor 

IT și de comunicare, iar sălile au fost pregătite conform cerințelor. Având în vedere faptul 

că școala noastră nu are informatician, rolul de persoană de contact l-a deținut domnul 

profesor Iakab Ernő. 

 Comisia de examen numit prin decizia Nr.103/03.05.2019, a fost instruit în vederea 

demersurilor normelor şi procedurilor ce trebuie respectate, au semnat un angajament şi 

declaraţia de confidenţialitate, fişa de instructaj. S-a efectuat instruirea administratorilor de 

test, a profesorilor supraveghetori și evaluatori, a cadrelor didactice de la clasă pe baza 

Manualului de proceduri. 

Testele au fost descărcate conform procedurii, multiplicarea s-a efectuat la Centrul de 

examen din Cetariu.  

Examenele au început la timp conform programului stabilit. Probele s-au derulat în 

sălile de clasă în care elevii își desfășoară activitatea zilnic și testele au fost distribuite la 

fiecare clasă în număr egal cu numărul elevilor din clasa respectivă. Toate mişcările de 

documente, subiecte, liste de prezenţă şi lucrări au fost primite şi predate pe baza procesului 

verbal, sub semnătură.  

Raportarea prezenței în aplicație a fost completat în timp. Prezența la EN a fost 

următoarea: 

 

 

 

 



                               
 

                                             
 

Clasa  Locație Tip examen Inscrisi Prezenti Absenti 

 

II 

Cetariu  Lb.maternă - scris 15 14 1 

Șușturogiu   Lb.română - scris 4 4 0 

Cetariu  Lb.maternă - citit 15 12 3 

Șușturogiu   Lb.română - citit 4 4 0 

Cetariu  Metamatică  15 14 1 

Șușturogiu   Matematică  4 3 1 

Cetariu  Lb.română minorătăți 15 12 3 

 

IV 

Cetariu  Lb.română 11 9 2 

Șușturogiu   Lb.română 2 2 0 

Cetariu  Metamatică  11 11 0 

Șușturogiu   Matematică  2 2 0 

Cetariu  Lb.maternă minorități 11 11 0 

 

VI 

Cetariu  Limbă și comunicare 11 8 3 

Șușturogiu   Limbă și comunicare 3 3 0 

Cetariu  Matematică  și științe ale naturii 11 9 2 

Șușturogiu   Matematică  și științe ale naturii 3 3 0 

 

Absențele elevilor au fost motivate de către părinți. 

După încheierea examenului, lucrările au fost predate pe baza procesului verbal  de 

către administratorii de test președintelui  comisiei.  

Evaluarea testelor de către evaluatori, s-a organizat conform metodologiei. 

Președintele comisiei a predat lucrările profesorilor evaluatori pe baza procesului verbal de 

predare-primire. Evaluarea lucrărilor s-a desfășurat în cadrul unității de învățământ. 

Completarea fișelor de evaluare de către evaluatori pentru clasele a II-a ți a IV-a s-a 

finalizat în termenul precizat de comisie, încărcarea rezultatelor înregistrate de elevi s-a 

efectuat la timp.  

 

Rezultate înregistrate: 

 

Locația  Nr. elevi 

prezenți 

Grad de performare clasa a II-a 

Competențe 

de scris 

Competențe 

de citit 

Matematică Lb.română 

minorătăți 

Cetariu  14/12/14/12 75% 95% 65% 55% 

Șușturogiu   4/4/3 30% 50% 30% - 

 

 

 

 



                               
 

                                             
 

Locația  Nr. 

elevi 

prezenți 

Grad de performare clasa a IV-a 

Limba română Matematică Limba maternă 

minorătăți 

Cetariu  9/11/11 60% 80% 85% 

Șușturogiu   2/2 80% 70% - 

 

Locația  Nr. 

elevi 

prezenți 

Grad de performare clasa a VI-a 

Limbă și comunicare Matematică  și științe ale 

naturii 

Cetariu  9/11 55 % 35 % 

Șușturogiu   3/3 55 % 30 % 

 

 La ședințele de informare a părinților cu privire la rezultatele obținute de elevi la EN 

2019 părinţii au evidenţiat că nu sunt mulţumiţi cu tipurile de subiecte și nu consideră 

necesară acest tip de evaluare.  

 Rezultatele evaluării au fost discutate și cu elevii claselor la orele de consiliere. 

 În Consiliu profesoral atât învăţătoarele cât şi profesorii de specialitate au prezentat 

rezultatele obținute de elevi și au pregătit planul de remediere unde a fost cazul.  

 

Aspecte de îmbunătățit:  

În urma analizei rezultatelor se impun următoarele măsuri:   

• abordarea evaluării din perspectiva centrării pe competențe; 

• elaborarea testelor de evaluare la clasă după modelul celor standardizate pentru a-i 

familiariza pe elevi cu structura acestor subiecte;   

• proiectarea secvențelor de învățare cu accent pe standardele de performanță; 

• realizarea și respectarea planurilor remediale individualizate; 

• identificarea de strategii pentru încurajarea lecturii în rândul elevilor; 

• păstrarea unei legături permanente între cadre didactice și familiile elevilor pentru 

informarea acestora în legătură cu progresul școlar;   

• efectuarea de exerciții de exprimare liberă, de argumentare a unei opinii, atât în 

cadrul orelor de limba română, cât și la dirigenție, limbi străine, cultură civică, istorie 

etc., discipline care permit astfel de activități;   

• construirea de instrumente de evaluare asemănătoare celor de la EN 2, 4, 6 în cadrul 

comisiilor metodice/ catedrelor. 

 

 

                                          Director,   

                                    prof.Oros Erika   

 


