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Către, 

Toate unitățile de învățământ cu clase terminale gimnaziu și liceu 

   

În condițiile impuse de necesitatea limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus și deplasarea 

vieții școlare în cadrul familiei, Inspectoratul Școlar Județean Iași consideră priorităţi ale etapei, în 

vederea ameliorării rezultatelor la examenele naţionale în anul şcolar 2019-2020 – examenul de 

bacalaureat şi evaluarea naţională pentru absolvenţii de clasa a VIII-a, următoarele aspecte:  

- comunicarea susținută, conștientizarea și motivarea elevilor privind importanța examenelor în traiectoria 

lor profesională, precum și necesitatea pregătirii constante la toate disciplinele, mai ales în contextul 

actual, pentru a diminua riscurile ce țin de acumularea lacunelor, dozarea inegală a efortului intelectual pe 

o perioadă incertă de timp, managementul emoțiilor etc.; 

- organizarea de activităţi  de la distanță (online) cu elevii claselor terminale, privind recapitularea / 

sistematizarea,  aprofundarea a materiei la toate disciplinele de examen; 

- sprijinirea implicării profesorilor de la clasele terminale în a utiliza toate canalele de lucru de la distanță 

(rețele sociale, platforme etc.) pentru a asista elevii în ceea ce privește pregătirea examenelor – explicații, 

sugestii, materiale, fișe de lucru, teste, rezolvări, feedback; 

- identificarea și valorificarea oricărei forme de sprijin din partea familiilor (comunicare, organizarea 

timpului de studiu al copiilor, monitorizare) privind imprimarea unui ritm de lucru constant și conștient 

pentru fiecare elev. 

 În acest context, vă punem la dispoziție o arhivă cu subiectele și baremele administrate la 

examenele naționale, evaluare națională și bacalaureat, din sesiunile 2017, 2018, 2019, cu recomandarea 

de a le transmite cadrelor didactice de la clasele terminale/disciplinele de examen, ca suport de 

familiarizare a elevilor cu conținutul probelor de examen, structura subiectelor, tipurile de itemi și nivelul 

de dificultate, precum și cu exigențele baremelor de corectare și de notare. 

 Apreciem efortul dumneavoastră de a susține profesionist și consecvent șansele de succes 

profesional și personal ale elevilor cu care lucrați, vă asigurăm de prețuirea și sprijinul nostru și vă dorim 

succes! 

 
 

Vă mai informăm că CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE 

pune la dispoziție 

Teste antrenament pentru Evaluare Naționala și Bacalaureat accesand linkul: 

https://rocnee.eu/testeantrenament/ 
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