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RAPORTUL CENTRULUI DE EXAMEN
Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017

Vă rugăm să oferiţi următoarele informaţii privind desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017:

1. Contextul general - informaţii despre EN VIII
Centrul de examen/Unitatea de învăţământ cu PJ Școala Gimnazială Tabajdi Karoly Zerind
Structuri arondate (dacă e cazul)Nr. elevi clasa a VIII-a din unitatea de învăţământ (cu structuri arondate, dacă e cazul) 13

Alte unităţi de învăţământ arondate pentru EN VIII (dacă e cazul) Nr. elevi clasa a VIII-a de la alte unităţi de învăţământ arondate -

TOTAL NR. ELEVI ÎNSCRIŞI CLASA A VIII-A CENTRUL DE EXAMEN

8

Limba şi literatura română:
Nr. de elevi prezenţi 6
Nr. de elevi absenţi 2
Limba şi literatura maternă:
Nr. de elevi prezenţi 6
Nr. de elevi absenţi 2
Matematică:
Nr. de elevi prezenţi 6
Nr. de elevi absenţi 2

2. Rezultate la Evaluarea Naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2017 pe centrul de
examen:
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3. Probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru
absolvenții clasei a VIII-a, 2017:
Pe perioada desfasurarii intregii procedure de examen a Evaluarii Naţionale a
elevilor de clasa a VIII-a din Şcoala Gimnaziala “Tabajdi Karoly” Zerind , nu s-a
petrecut evenimente deosebite care sa afecteze desfășurarea în cele mai bune
condiții a examenului. In prima zi de examen, la proba de limba si literatura
română, persoana de contact nu a

primit a doua parola pentru descarcarea

arhivei, un eveniment neplacut dar care s-a rezolvat in scurt timp, in asa fel incat
copiii la ora 9,00 au inceput examenul.

e

4. Alte comentarii privind desfăşurarea Evaluării Naţionale sau alte aspecte observate:
Din cele 8 elevi inscrisi la EN VIII din sesiunea 2017 s-au prezentat 6 copii. Din
rezultatele obtinute de elevi se observă că doar jumătate dintre elevi au obţinut note peste 5.
Acest rezultat se datorează, într-o mare măsură, şi condiţiilor socio-economice precare ale
familiilor din care provin aceşti elevi. Unii elevi vin cu goluri în cunoştinţe din clasele
primare (scris, citit) şi nu pot să-şi însuşească noțiunile din programa şcolară la un nivel
corespunzător. Alții dintre ei nu au nici o motivaţie de a învăţa, întrucât sunt conştienţi de
faptul că vor intra la un liceu chiar cu medii sub 5 sau la o şcoală profesională. De asemenea,
părinţii unora dintre acești elevi nu manifestă interes în privinţa rezultatelor copiilor lor.
Ceilalți elevi, care au obţinut note între 5 şi 8, este reprezentată de copiii mediocri, cu un
interes puțin mai ridicat pentru şcoală şi o motivaţie puțin mai ridicată, de a se pregăti în
vederea obţinerii unor bune rezultate la examen. Aceştia întâmpină dificultăţi în tratarea
subiectelor de vocabular, morfologie și sintaxă în limba română, întrucât nu și-au însușit
temeinic noțiunile în clasele V-VII.

5. În calitatea dumneavoastră de preşedinte al Comisiei de organizare şi desfăşurare a EN
VIII din unitatea de învăţământ, vă rugăm să reflectaţi asupra activităţilor implicate şi să
menţionaţi, pe scurt, trei aspecte pozitive şi trei aspecte de îmbunătăţit în organizarea şi
administrarea evaluării naţionale:
-

Aspecte pozitive:
1. Rezultate mai bune față de la simulare din luna martie
2. Rezultatetele evaluării se poate folosi în scopul îmbunătățirii.
3. Prezența celor cu perfomanțe slabe la EN.

-

Aspecte de îmbunătăţit:

Nu avem propuneri organizatorice concrete la nivel local sau judetean care sa duca la o
desfasurare mai buna a examenului propriu zis, examenul EN a decurs in cele mai bune conditii.
Singurul domeniu unde trebuie pus un accent în mod deosebit îl reprezintă conștientizarea
elevilor și mobilizarea atât a lor cât și a familiilor lor în vederea obținerii de rezultate mai bune în
sesiunea de examen din anul 2018.

6. Activităţi de remediere/îmbunătăţire/creştere a mediei pe şcoală la EN pentru anul
şcolar 2017-2018:
Continuarea pregătirii la matematică în vederea recuperării deficienţelor. Reluarea prin
probleme simple a noţiunilor matematice din programa de concurs astfel încât majoritatea
elevilor să poată rezolva prima parte a subiectelor. Învăţarea centrată pe elev - adecvarea
strategiei didactice la particularităţile clasei de elevi si chiar a fiecărui elev. Alternarea formelor
de activitate. Părinţii să fie înştiinţaţi periodic (la şedinţele cu părinţii) de progresul/ regresul
înregistrat de copiii lor. Stimularea motivaţiei pentru învăţătură şi pentru formarea carierei prin
prezentarea și argumentarea importanței învățăturii/culturii, a performanței, în realizarea
aspirațiilor personale și sociale. Legătură mai strânsă cu familiile elevilor cu rezultate mai slabe.
Exerciţii de lectură expresivă şi explicativă, în orele de limba ți literatură română pregătire
suplimentară, cu accent pe discutarea/explicarea/comentarea aspectelor de punctuație și
ortografie.

Preşedinte Comisie EN VIII-2017 din unitatea de învăţământ/ Director,
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