
Martea emotiilor: 3.697 de elevi sibieni sustin simulare  la Evaluarea nationala
3.697 elevi din clasa a VIII-a din judetul Sibiu sunt asteptati, incepand de maine, la simularile Evaluarii
nationale. Conform noilor reglementari, simularile se desfasoara la toate probele Evaluarii nationale:
Limba si literatura romana, Limba si literatura materna pentru elevii apartinand minoritatilor nationale
care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna, si Matematica. Simularea la proba de Limba
materna va fi sustinuta de 320 de elevi: 295 elevi vor face dovada cunostintelor de limba germana si 25
elevi - de limba maghiara, spune Livia Cretulescu, purtator de cuvant al Inspectoratului Şcolar Judetean
Sibiu. Simularile au loc in zilele de 18, 19 si 20 februarie, iar emotiile iau sfarsit pe data de 7 martie, cand
este programata afisarea rezultatelor. Mai trebuie spus ca in metodologia de organizare a simularilor nu
apare precizata organizarea unei alte simulari pentru elevii care absenteaza.
  
  Simularea examenelor nationale a fost introdusa recent de Ministerul Educatiei nationale pentru a-i ajuta
pe elevi sa se familiarizeze cu rigorile examenelor si pentru a optimiza rezultatelor obtinute de catre
elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale. Rezultatele obtinute la simulare nu
se consemneaza in catalog, dar ele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant, prin discutii
individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului
profesoral. 
  
  Dupa simulari urmeaza emotiile cele mari in timpul examanelor propriu-zise. Pentru elevii de clasa a
VIII-a, calendarul Evaluarii Nationale este urmatorul: 16-18 iunie - inscrierea, probe scrise in 23 iunie - la
Limba si literatura romana, 24 iunie - la Limba si literatura materna, `i 25 iunie - la Matematica, 27 iunie
- afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor, 1 iulie - afisarea rezultatelor finale.
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