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-EVALUARE PERMANENTĂ PENTRU STIMULAREA PROGRESULUI ŞCOLAR
-VERIFICAREA CUNOŞTINłELOR PE ETAPE DE PARCURGERE A MATERIEI

CONCURSURI NAłIONALE DE EVALUARE ÎN EDUCAłIE
In atenŃia dnei/dlui director!
In atenŃia sefilor de catedra: Matematica, Lb. Romana, Lb. Engleza, Fizica
Va invitam sa luati parte ca Centru de Evaluare (Administrator de Test/ Organizator Principal) in cadrul proiectului de
evaluare continuă in educatie, proiect organizat de FundaŃia de Evaluare în EducaŃie, în parteneriat cu Ministerul
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului şi sub egida Academiei Române. Este o evaluare periodică, cu valenŃe de
concurs prin prisma premiilor oferite participantilor. Nu este un concurs piramidal, elevii se pot înscrie indiferent de
participarea la etapele anterioare sau de punctajul obŃinut. In 2007, numai la disciplina matematica, au participat peste
70.000 elevi. Toti se regasesc pe pagina concursului cu informatii privind punctajul obtinut, centrul de evaluare etc.
Disciplinele de concurs incepand cu anul scolar 2008-2009 sunt: MATEMATICA, LB. ROMANA, LB. ENGLEZA,
FIZICA iar concursurile se desfasoara incepand cu clasa a II-a si terminand cu clasa a XII-a.
Taxa de participare la fiecare disciplina este de 20,00 RON iar din aceasta taxă 40% (8 RON /participant) rămâne la
dispozitia Administratorului de Test (organizator principal) care va coordona echipa de lucru din scoala: evaluatori,
supraveghetori, secretară primire copii etc.
La Matematica Concursul NaŃional de Evaluare în matematică este desfăşurat sub coordonarea prof. Constantin
Năstăsescu, membru corespondent al Academiei Române, se adresează tuturor elevilor din Ńară, începând cu clasa
II-a şi terminând cu clasa a XII-a.

Noutatea acestor concursuri de evaluare externă în educaŃie constă în faptul că le dă elevilor posibilitatea să-şi verifice
cunostinŃele pe etape de parcurgere a materiei, în vederea obŃinerii unor rezultate bune la viitoarele examene şi
concursuri (Evaluarea NaŃională la clasa a IV-a, Teze Unice, Bacalaureat, Admiterea la Facultate). O astfel de
evaluare periodică asigură o asimilare ritmică a materiei, precum şi o achiziŃie de competenŃe la un nivel corespunzător
pentru finalităŃile urmărite de ficare elev. În acest fel se diminuează riscul de a acumula goluri în cunoştinŃe şi apare
posibilitatea de a fi descoperite acele segmente de materie pe care elevul nu le stăpâneşte suficient, astfel încât să le
poată remedia la timp.
In funcŃie de punctajul la nivel judeŃean sau naŃional, se vor acorda participantilor diverse PREMII (diplome
participare pentru toti elevii, diplome merit, medalii, enciclopedii de cultura generala, aparate foto digitale, aparate
muzica MP3 -iPod 4gb, calculatoare personale, burse de studiu, excursii etc.)
Profesorii colaboratori (pregatitori ai elevilor –profesorii de clasa, corectori, evaluatori, administratorul de test
organizator principal, directorul scolii etc.) vor primi diplome si adeverinte de participare in cadrul concursului, diplome
recunoscute MECT la gradatiile de merit prin desfasurarea de activitati educationale in concordanta cu programa si
prevederile MECT. De asemenea, vor fi remunerati corespunzator potrivit implicarii in proiectul educational.
Mai multe detalii privind acest proiect puteti afla accesand pagina de internet: www.evaluareineducatie.ro
La solicitarea dvs. va vom transmite procedura de lucru a Administratorului de Test cu toate detaliile
organizarii (etape concurs, procedura organizare si desfasurare etc.).
Pentru elevi este mult mai facil sa isi dea aceste concursuri de evaluare in scoala in care invata.
In acest sens, va rog sa ne contactati la detaliile inscrise in antet.
Va multumesc anticipat pentru interes,
Ionut DUMITRU, Presedintele FundaŃiei de Evaluare în EducaŃie

