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        În urma simulării examenului de Evaluare Naţională au fost analizate rezultatele obţinute de 
elevii claselor a VIII-a din cadrul unităţii noastre şcolare. 
        Prima probă de simulare a  examenului de Evaluare Naţională a fost la Limba si literatura 
romana la care au participat 70  de elevi din totalul de 71 de elevi înscrişi..  La a doua probă de 
examen,  la Matematică au fost prezenţi, de asemenea, 70 de elevi . 
       La limba și literatura romană subiectele au  avut grad mediu de dificultate şi au fost 
respectate cerinţele programei şcolare. S-a urmărit evidenţierea nivelului de cunoştinte , 
deprinderi  însuşite de elevi si modul în care ştiu să le aplice pe texte la prima vedere.        
          Subiectele de la disciplina limba şi literatura română au verificat capacitatea de analiză 
stilistică, deprinderea de a explica rolul semnelor ortografice/ de punctuaţie, deprinderea de a 
comenta o secvenţă dintr-un text literar la prima vedere sau de a argumenta apartenenţa unui text 
la o specie sau la un gen literar. De asemenea, subiectele au verificat deprinderea elevilor de a 
înţelege un text nonliterar la prima vedere, precizarea valorii morfologice sau a funcţiei sintactice 
pentru unele cuvinte, recunoaşterea propoziţiilor subordonate învăţate.  
            Din analiza rezultatelor reiese că: 
-elevii au dovedit parţial capacitatea de a extrage informaţiile cerute dintr-un text; 
-au făcut parţial dovada însuşirii cunoştinţelor de teorie literară; 
-întâmpină dificultăţi în explicarea rolului semnelor ortografice sau de punctuaţie, făcând 
confuzii în privinţa situaţiilor când este folosită virgula; 
-unii elevi nu şi-au însuşit temeinic elementele de versificaţie, făcând confuzie între tipurile de 
rimă şi întâmpinând dificultăţi în stabilirea măsurii unui vers când este folosită cratima; 
-recunosc parţial figurile de stil şi imaginile artistice; 
-unii elevi nu precizează corect sinonimele contextuale ale cuvintelor subliniate din text; 
-întâmpină dificultăţi în comentarea unor secvenţe din texte literare la prima vedere; 
-precizează parţial valoarea morfologică şi funcţia sintactică a unor cuvinte; 
-întâmpină dificultăţi in recunoaşterea propoziţiilor subordonate sau în alcătuirea unor fraze ce au 
diferite elemente regente; 
-intâmpină dificultăţi în redactartea compunerilor; 
-apar frecvent greşeli ortografice şi de punctuaţie. 
Statistic la limba şi literatura română, situaţia se prezintă astfel:  
 
Elevi prezenţi Note sub 5 Note peste 5 
70 de elevi  29 de elevi (41,43%) 41 de elevi (58,57%) 

 
  La disciplina  matematică cu toate că subiectele nu au depășit ca și conținut informația 

predată la clasă, gradul de dificultate al unor subpuncte  (în special de la subiectul al III-lea) a 
fost ridicat, astfel încât un număr  mare de elevi nu au putut aborda acest subiect absolut deloc.    



Din analiza rezultatelor reiese că elevii: 
- întâmpină dificultăţi în aplicarea noţiunilor teoretice; 
- nu știu să opereze cu mulțimi; 
- nu cunosc formulele necesare pentru calculul unor arii; 
- nu au puse la punct o serie de noțiuni  utile în rezolvarea problemelor din test așa cum ar fi 
descompunerea în baza 10 ,operații cu fracții, calcul algebric sau raționalizare; 
- fac greşeli de calcul şi din  neatentie;  

Un aspect important este că elevii au tratat cu superficialitate subiectele date ( chiar şi pe  
cele care nu au avut grad sporit de dificultate), poate şi pentru că notele nu se  trec în catalog. 
 
Statistic la această disciplină, rezultatele se prezintă astfel: 
Elevi prezenţi Note sub 5 Note peste 5 
70 de elevi  64 de elevi (91,43%)  6  elevi (8,57%) 

 
 Procentul general de promovabilitate al elevilor este de 25,71%. 
 
     

PLAN DE ACŢIUNE PRIVIND M ĂSURILE DE REMEDIERE A SITUA ŢIEI 

CLASEI A VIII-A ÎN URMA SUS ŢINERII SIMUL ĂRII EVALU ĂRII NA ŢIONALE 

 

     În urma analizei rezultatelor obţinute de  elevii claselor a VIII-a în cadrul examenului de 
simulare a Evaluării Naţionale, s-au stabilit atât cauzele ce au condus la notele slabe obţinute de 
elevi, cât şi  măsurile de remediere ce se impun. 
     S-a constatat că la disciplina limba şi literatura român ă, principalele cauze ale rezultatelor 
mai slabe au fost următoarele: 
          -lipsa de interes a elevilor faţă de învăţătură; 
          -lipsa de implicare a familiei în procesul de pregătire a elevilor în vederea susţinerii 
examenelor; 
          -neatenţia şi superficialitatea cu care au tratat unii elevi simulările; 
          -lipsa de motivare; 
          -dificultăţile pe care le întâmpină unii elevi în comentarea unor secvenţe din texte la prima 
vedere sau în redactarea unor compuneri ca urmare a faptului că nu citesc suplimentar şi pierd 
mult timp pe internet;  
            -neparticiparea elevilor la orele de pregătire suplimentară; 
          -unii elevi nu şi-au format deprindera de a lucra suplimentar la disciplinele de examen. 
               Pentru ameliorarea situaţiei la disciplina limba şi literatura română se impun 
următoarele măsuri: 
           -informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute de elevi; 
           -urmărirea progresului şcolar; 
           -organizarea orelor de pregătire suplimentară; 
           -aplicarea unei evaluări continue pentru a mări gradul de însuşire a cunoştinţelor; 
         -analiza particularizată a fiecărei lucrări scrise; 
         -efectuarea unor sarcini de muncă suplimentară în manieră diferenţiată; 
         -creşterea motivaţiei pentru învăţare prin aplicarea unui demers didactic inovativ; 



         -personalizarea traseului de învăţare pentru elevii cu probleme deosebite care au obţinut 
rezultate slabe la simularea evaluării naţionale; 
         -analiza rezultatelor în cadrul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice şi al consiliilor 
profesorale; 
         -efectuarea temelor diferenţiate pentru asigurarea individualizării învăţării; 
         -rezolvarea unor teste asemănătoare cu modelele CNEE. 
 

Considerăm că  la disciplina matematică,  printre cauzele rezultatelor slabe putem 
enumera : 
- interesul scăzut pentru învățătură în general și pentru matematică în special; 
- specificul disciplinei care ar impune învățare continuă, consecventă, fără sincope, conținuturile 
fiind mai puternic interdependente decât la alte discipline; 
- stare socială și economică a familiilor de multe ori foarte proastă, slaba implicare a părinților în 
actul educațional al copiilor și în monitorizarea situației școlare, probleme sociale, familiale, etc. 
-programele școlare care sunt prea aglomerate, reforma curriculară rămânând o prioritate 
perpetuă în învățământ. 
Măsuri propuse pentru îmbunătățirea rezultatelor: 
-dezbaterea subiectelor şi a rezultatelor cu elevii și părinții acestora 
-ore de pregătire suplimentare 
-teme diferențiate 
-lucrul la clase pe grupe 
-instruirea elevilor în privința maximizării notei 
-cointeresarea elevilor pentru creșterea motivației școlare 
-abordarea în cadrul lecțiilor a unor probleme similare testului de la simulare 
-aplicarea unor fișe de lucru cu conținut diferențiat în funcție de nivelul fiecărui elev 
-recapitularea unor noțiuni de bază în cadrul lecțiilor în funcție de timpul de care se dispune. 
 
 

Principalele măsuri ce se impun  pentru ameliorarea şi îmbunătăţirea rezultatelor pentru 
ambele discipline,  sunt următoarele: 

• Informarea părinților cu privire la rezultatele obținute și cauzele ce au condus la aceste 
rezultate; 

•  Intensificarea programului de pregătire pentru examene, accent punându‐se pe acele 
conținuturi care să asigure o notă de promovare; 

•  Se impune intensificarea pregătirii elevilor, cu accent pe atenţia la calcule şi la geometrie. 
•  Pentru menţinerea ritmului de lucru si a dezvoltării deprinderilor formate se vor lucra 

teste asemănătoare cu cele de la simulare.  
• Părinții vor fi informați despre stadiul pregătirii copiilor pentru examene la ședințele cu 

părinții care trebuie să fie organizate în perioada imediat următoare. 
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