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SPARKNEWS.RO: Evaluarea Națională 2019. Cât de dificile au fost subiectele la Limba română. O 
analiză a profesoarei Adriana Bogatu 
În prima zi a Evaluării Naționale, absolvenții de clasa a VIII-a au avut de realizat, la proba de Limba și 
literatura română, două subiecte, între cerințe numărându-se o compunere în care să motiveze 
apartenenţa textului la genul dramatic (”Ultima cursă”, de Horia Lovinescu) și o naraţiune în care să 
prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la şcoală în timpul unei activităţi de lectură. Subiectele au 
fost analizate de Adriana Bogatu, profesoară de Limba și literatura română, care spune că subiectele 
”respectă nivelul mediu”, dar atrage atenția și asupra unor ”capcane”. ”Subiectele nu vor duce mulți 
elevi sub nota 5, dar intervalul de referință, la o strictă raportare a evaluatorului la barem, va fi 8-9”, 
crede Adriana Bogatu. 
La proba de Limba și literatura română, lucrurile sunt ”discutabile” cel puțin în ceea ce privește 
subiectul de literatură, consideră Adriana Bogatu, profesoară la Colegiul Naţional ”Nicolae Bălcescu” 
din Brăila. 
”Fragmentul-suport a fost extras din piesa lui Horia Lovinescu, ”Ultima cursă”, o dramă de idei 
(conflict derulat la nivelul conștiinței personajelor), încadrabilă într-o categorie de texte ce vor fi 
studiate abia în liceu.  
La clasa a VIII-a, elevii studiază genul dramatic, dar o comedie, nu o dramă și, cu atât mai mult, una 
de idei. Textul a pus copilul, nefamiliarizat cu mari conflicte de conștiință reflectate în literatură, în 
dificultate, pentru că nici măcar nu era corelat ideatic cu cerințele formulate. Am ajuns iarăși la 
răspunsurile schematizate, la șabloane fără consistență, irelevante în tabloul unui astfel de examen”, 
spune profesoara de Limba și literatura română. La subiectul al doilea, arată Adriana Bogatu, 
compunerea narativă, care pornea de la o întâmplare petrecută în timpul unei activități de lectură, 
”limita imaginația copiilor, nu provoca, nu avea cum să genereze situații deosebite, valorificabile 
literar.” 
”Nota 10 va fi obținută doar de copiii cu imaginație, cu o lectură solidă, care nu cad în capcanele 
confuziilor morfo-sintactice. Îmi doresc ca evaluatorii să nu aibă doar o atitudine hipercorectă față de 
teze, ci să pornească de la convingerea că nu poți cere unui copil de 14 ani să înțeleagă drame 
existențiale și conflicte de idei”, scrie Adriana Bogatu, pe Facebook. 
Analiza integrală a profesoarei Adriana Bogatu: 
”Evaluarea Națională a început astăzi cu proba la Limba și literatura română. La prima vedere, 
subiectele respectă nivelul mediu și, paradoxal, nu au bifat nicio greșeală științifică sau de redactare. 
Paradoxal, pentru că regula ultimilor ani fusese cu totul alta… 
La o analiză mult mai atentă însă, lucrurile sunt, din nou, discutabile, cel puțin în ceea ce privește 
subiectul de literatură. Fragmentul-suport a fost extras din piesa lui Horia Lovinescu, ”Ultima cursă”, 
o dramă de idei (conflict derulat la nivelul conștiinței personajelor), încadrabilă într-o categorie de 
texte ce vor fi studiate abia în liceu. 
La clasa a VIII-a, elevii studiază genul dramatic, dar o comedie, nu o dramă și, cu atât mai mult, una 
de idei. Textul a pus copilul, nefamiliarizat cu mari conflicte de conștiință reflectate în literatură, în 
dificultate, pentru că nici măcar nu era corelat ideatic cu cerințele formulate. Am ajuns iarăși la 
răspunsurile schematizate, la șabloane fără consistență, irelevante în tabloul unui astfel de examen. 
De asemenea, compunerea narativă, care pornea de la o întâmplare petrecută în timpul unei 
activități de lectură, limita imaginația copiilor, nu provoca, nu avea cum să genereze situații 
deosebite, valorificabile literar. 



La gramatică, cerințele nu au avut ambiguități, deși e îngrijorătoare statistica publicată în presă, 
conform căreia doar unul din șapte candidați a putut să construiască o completivă directă introdusă 
prin ”dacă”… 
Subiectele nu vor duce mulți elevi sub nota 5, dar intervalul de referință, la o strictă raportare a 
evaluatorului la barem, va fi 8-9. Nota 10 va fi obținută doar de copiii cu imaginație, cu o lectură 
solidă, care nu cad în capcanele confuziilor morfo-sintactice. Îmi doresc ca evaluatorii să nu aibă doar 
o atitudine hipercorectă față de teze, ci să pornească de la convingerea că nu poți cere unui copil de 
14 ani să înțeleagă drame existențiale și conflicte de idei. Vor avea tot timpul pentru ele!” 
Absolvenții de gimnaziu au susținut, marți, proba scrisă la Limba și literatura română, în cadrul 
Evaluării Naționale. La primul subiect, elevii au avut de rezolvat cerinţe pe baza operei „Ultima cursă” 
de Horia Lovinescu. De asemenea, candidaţilor li s-a cerut la acelaşi subiect să facă o compunere de 
minimum 150 de cuvinte în care să motiveze apartenenţa textului dat la genul dramatic. La subiectul 
al II-lea, absolvenţii de gimnaziu au avut de rezolvat cerinţe pe baza textului „A fost odată un scriitor 
foarte încăpăţânat”, de Alina Nelega, iar la punctul B de redactat o naraţiune de 150-300 de cuvinte 
în care să fie prezentată o întâmplare petrecută acasă sau la şcoală în timpul unei activităţi de 
lectură. Evaluarea Națională va continua, joi, cu proba la Matematică. Primele rezultate vor fi 
comunicate marți, 25 iunie, iar cele finale – sâmbătă, 29 iunie. 
 
ADEVĂRUL: Evaluare Naţională 2019: capcanele de la proba de Română/ Simona Chirciu 
Prima zi cu emoţii pentru absolvenţii de gimnaziu s-a încheiat. Proba la Limba şi literatura română nu 
a fost foarte dificilă, spun dascălii, însă elevii trebuiau să fie extrem de atenţi la cerinţe şi să le 
citească de mai multe ori, întrucât unele aveau capcane. 
Prima probă de foc din cadrul Evaluării Naţionale s-a încheiat marţi. Aproximativ 150.000 de 
absolvenţi de gimnaziu  - doar 160 de elevi din cei înscrişi au fost absenţi - au susţinut proba la Limba 
română care nu a a venit cu subiecte fără capcane. Printre altele, copiii au avut de realizat o 
compunere în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la şcoală, în timpul unei activităţi de 
lectură. Însă, un elev care s-a pregătit suficient de mult poate lua peste 9.50 dacă scrie citeţ şi corect, 
iar un copil cu pregătire medie poate lua nota şapte sau opt fără efort, spun dascălii. Subiectele au 
fost rezolvate ieri, la Adevărul Live, de către profesoara Cristina Tunegaru. „Totuşi, fragmentele din 
textele de la primul şi al doilea subiect au fost foarte dificile. La o simplă lectură, elevii nu ar fi înţeles 
care e tema. Trebuiau să citească textul cu mare atenţie şi de mai multe ori”, a precizat dascălul. La 
cerinţe, elevii au avut de dat sinonime, de menţionat rolul unei cratime, de explicat modul de 
formare al unor cuvinte şi de formulat enunţuri cu ideile principale sau secundare din text.  
În ceea ce priveşte cel de-al doilea subiect, elevii au avut de formulat enunţuri cu referire la textul 
dat, de extras elemente din acesta, de precizat funcţii sintactice. probleme au ridicat cerinţele care 
presupun construirea unei fraze din două propoziţii, în care una să fie propoziţie subordonată 
complementivă direct, introdusă prin conjuncţia subordonatoare „dacă”. Dificilă a fost şi cerinţa 
transcrierii a două cuvinte care conţin diftongi. Cât priveşte naraţiunea de maxim 300 de cuvinte în 
care copiii trebuiau să prezinte o întâmplare care a avut loc acasă sau la şcoală în timpul unei 
activităţi de lectură, pedagogii spun că acţiunea din text putea fi reală sau imaginară. „Copiii puteau 
să fie creativi şi să scrie despre o acţiune reală sau imaginată. Aici, elevul trebuia să demonstreze că 
este capabil să creeze o naraţiune şi să aibă partea de intrigă. Însă e trist că le cerem să prezinte ce ar 
face în timpul unei activităţi de lectură la şcoală deşi la clasă, activităţile de lectură sunt minime şi 
rare. E ironic pentru că în timpul unei activităţi de lectură, copiii stau cuminţi, în bănci”, consideră 
Tunegaru. 
 Profesorii şi părinţii, cu emoţii 
 Şi alţi profesori de Limba şi literatură română consideră că subiectele nu au fost foarte grele însă îi 
puteau pune în dificultate pe elevi. „Subiectele au fost foarte simple, la obiect. Nu mi s-au părut a fi 
neînţelegeri. Doar la compunerea privind o întâmplare din timpul unei activităţi de lectură poate 
ridica probleme, pentru că unii elevi se grăbesc sau nu au răbdare să citească enunţul, până la final. 
Acolo se puteau produce erori, dacă nu citeau că este vorba despre o activitate de lectură petrecută 
acasă sau la şcoală. Un elev cu pregătire medie poate lua foarte uşor nota 8 sau 9”, este de părere 
profesoara de Limba română, de la Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” din Giurgiu, Marilena 
Drăghici. Evaluarea Naţională continuă joi, cu proba la Matematică, iar vineri, cu proba la Limba şi 



literatura maternă. Primele rezultate vor fi afişate pe 25 iunie, dată la care se depun şi contestaţiile. 
Pe 29 iunie se vor afişa rezultatele finale, iar între 3-7 iulie urmează completarea fişelor de înscriere 
la liceu.  
 Vor fi departajaţi cu greu 
 Subiecte mai uşoare la prima probă la Evaluarea Naţională nu înseamnă neapărat ceva pozitiv, ci o 
departajare grea a elevilor şi o corectare a lucrărilor într-o manieră mai subiectivă din partea 
profesorilor. „Subiectele de la Evaluarea Naţională din acest an sunt din categoria celor foarte uşor 
de rezolvat, construite parcă pentru copiii cu rezultate sub media unei clase obişnuite. Acest lucru nu 
ar trebui să fie o bucurie pentru nimeni. Copiii vor fi departajaţi cu greu şi, probabil, în special pe 
baza compunerilor, a căror corectare presupune un grad mai mare de subiectivism decât partea de 
gramatică, vocabular şi înţelegere a textului”, atrage atenţia scriitoarea Mihaela Apetrei. De aceea, 
dascălii îi sfătuiesc pe copii şi pe părinţi să consulte baremul de notare cât încă elevii au proaspăt în 
minte modul în care au rezolvat subiectele. „Este important ca elevii să se auto-evalueze şi dacă ei 
consideră că punctajul obţinut trebuia să fie mai mare, să depună contestaţie”, susţine profesoara 
Cristina Tunegaru.  
 
ȘTIRI PE SURSE: Un licean din Cluj-Napoca a inventat ghiveciul de flori inteligent/Roxana 
Ghiorghian 
Un licean din Cluj-Napoca a inventat ghiveciul de flori inteligent, care udă singur plantele prin 
extragerea apei din umiditatea aerului, venind, astfel, în ajutorul celor care lipsesc o perioadă mai 
mare de acasă și care pot „uda” florile cu o aplicație pe telefonul mobil, potrivit Mediafax. 
Robert Kovacs, absolvent al clasei a XII-a a Liceului Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca, a 
declarat corespondentului MEDIAFAX, că utilizatorul acestui sistem dispune de o aplicație pe 
telefonul mobil cu care poate seta parametrii în care se află planta. 
„Invenția mea constă într-un ghiveci de flori inteligent <>, care are o cutie de control ambiental a 
temperaturii și iluminatului din casă și una care face conexiunea la internet prin cablu sau wifi. 
Utilizatorul are o aplicație pe telefonul mobil de unde poate seta parametrii în care să se afla planta 
respectivă – de temperatură, de umiditate. Sistemul automat îi oferă plantei condițiile setate de 
proprietar, iar acesta are acces la o bază de date privind evoluția plantei de temperatură, umiditate, 
PH al solului. Ceea ce îl face deosebit pe acest ghiveci inteligent este că atunci când utilizatorul uită să 
umple rezervorul cu apă sau este plecat de acasă, în concediu, de exemplu, se reumple automat, 
având un modul de condensare care condensează aerul, iar apa rezultată este tratată cu minerale. 
Practic, absoarbe umiditatea din aer și o transformă în apă pentru plante”, a spus Kovacs. 
Sistemul dispune și de un filtru cu cărbune activ, care are rolul de a filtra microorganismele și 
concentrația de clor din rețeaua de apă. 
„Utilizatorul mai poate seta generatorul de unde magnetice, generatorul de frecvență de sunet și de 
pulsație a luminii și are și un dispozitiv care redă muzică plantei. Toate aceste elemente ajută la 
dezvoltarea plantei și se bazează pe diverse studii. Ghiveciul inteligent poate asigura apă unei plante 
și pentru o perioadă de timp de o jumătate de an”, a explicat liceanul. Acesta a dezvoltat ghiveciul 
inteligent după ce a uitat de câteva ori să ude plantele pe care le are în casă și a lucrat la proiect din 
luna noiembrie 2018 până în aprilie 2019, ajutat de tatăl său și de mentori. 
Robert a participat cu „KO – pot” la două concursuri de inventică din Ungaria, la Budapesta și Szeged, 
unde a fost premiat. Liceanul clujean se pregătește în această perioadă de examenul de Bacalaureat, 
planurile sale fiind să devină student la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Tehnice Cluj-
Napoca (UTCN). Inventatorul ghiveciului inteligent a depus documentele pentru obținerea brevetului 
de invenție la autoritățile din Ungaria. 
 
ȘCOALA 9: Lecții din școală/Anca Iosif 
Pentru o clasă de elevi din Pucioasa (Dâmbovița), școala generală nu a însemnat doar materii și note, 
ci și lecții despre curaj, încredere și omenie. 
Cu câteva săptămâni în urmă, am apelat la Georgiana Manta, profesoară de limba și literatura 
română la Școala „Elena Donici Cantacuzino” nr. 4 din Pucioasa, județul Dâmbovița, ca să aflăm care 
sunt cele mai importante „lecții de viață” pe care elevii ei de a VIII-a simțeau că le-au învățat în anii 
de școală. 



Când am citit răspunsurile am fost surprinși să descoperim o perseverență și o introspecție pe care 
nu le bănuiam la elevi de 14-15 ani. Aceeași a fost și reacția profesoarei: „Mie mi-au plăcut 
răspunsurile lor mature. E un feedback foarte bun și pentru noi. Mi-au arătat o altă față a lor.” 
Cei mai mulți elevi sunt de părere că orice își propun este posibil atâta timp cât luptă pentru lucrul 
respectiv. Atunci când simt că nu mai pot, copiii își găsesc motivația în ei înșiși sau în persoanele din 
jurul lor. Cu toții au învățat că este foarte important să ai pe cine să te bazezi, însă unii dintre ei sunt 
circumspecți când trebuie să își aleagă prietenii, pentru că nu știi niciodată cine îți poate deveni 
prieten de-o viață și cine te poate trăda. Un copil spune că încrederea se câștigă greu și că preferă să 
stea singur decât cu prieteni falși. „A găsi un prieten adevărat este unul dintre cele mai dificile lucruri 
din lume.” 
Perseverența și dorința tinerilor de a demonstra că se poate nu lasă loc pentru eșec, ceea ce-i face pe 
unii dintre ei să se simtă într-o luptă continuă. Ei cred că vârsta nu este un impediment, important 
este să ai curaj. Curaj să încerci, să îți expui valorile, abilitățile, curaj să fii tu și să te accepți așa cum 
ești. „Am învățat că nu toată lumea mă place și că trebuie să accept asta”, spune una dintre eleve. 
Copiii spun că în cei opt ani de școală au înțeles că este bine să își recunoască greșelile și să învețe din 
ele. Au învățat să aibă răbdare și au înțeles că munca și perseverența sunt mai importante decât 
talentul. 
Într-o perioadă în care persoanele cu funcții publice se exprimă frecvent cu greșeli, copiii de clasa a 
VIII-a spun că în școală au învățat că limba maternă trebuie vorbită corect. Mulți dintre ei scriu și 
despre ajutorul pe care au învățat să îl ofere celor aflați în situații grele, deși motivațiile lor diferă: 
unii spun că e bine să ajuți pentru că astfel persoana respectivă se va simți mai bine, iar alții merg pe 
principiul „bine faci, bine găsești”. Un elev spune că a învățat să răspundă cu bunătate atunci când 
primește hate pentru că acea persoană s-ar putea schimba. Copiii din Pucioasa spun că au învățat în 
școală să își susțină punctul de vedere și să aibă încredere în ei și, poate cel mai important, au aflat 
cum să fie oameni buni.  
„Cele mai importante lecții de viață pe care le-am învățat la școală sunt: faptul că atunci când greșim 
este important să recunoaștem acest lucru și faptul că trebuie să facem față oricărei situații dificile. 
Cred că atunci când recunoaștem că am greșit, învățăm să nu mai repetăm greșeala și să le dăm un 
exemplu și celor din jur, arătându-le cum este corect să procedeze. De asemenea, este important să 
facem față situațiilor dificile, deoarece cu acestea ne vom întâlni pe tot parcursul vieții.” 
„Sunt de părere că orice elev are calitățile și talentele sale nebănuite, pe care le ascunde din pricina 
lipsei de curaj. Fiecare elev excelează într-un anumit domeniu, creând astfel un colectiv plin de elevi 
talentați. Ceea ce vreau să spun este că trebuie să avem curajul de a transforma imposibilul în 
posibil!” 
„Am învățat multe lucruri la școală, dar cea mai importantă lecție pe care am aflat-o a fost munca în 
echipă. Am învățat că este bine să te poți baza pe un coleg, prieten, profesor atunci când ai nevoie de 
ajutor.” 
„Am învățat că este bine și frumos să îi ajut pe cei din jurul meu, care se află într-o situație mai grea și 
că oamenii pe care îi ajuți se vor simți mult mai bine.” 
„Să nu renunți niciodată. 
Să nu judec oamenii după aparențe. 
Să fiu eu, nu ce vor alții. 
Să am curaj.” 
 „Încă din clasele primare am învățat să fiu drăguță și politicoasă cu persoanele din jurul meu. Am 
învățat că nu toată lumea mă place și că trebuie să accept asta. Am descoperit că trebuie să am 
răbdare și să nu mă grăbesc. Acum, în clasa a VIII-a, îmi dau seama că au fost cei mai frumoși ani de 
școală. Am învățat o mulțime de lucruri noi.” 
„Sunt de părere că cea mai importantă lecție de viață pe care am învățat-o în clasele I-VIII este aceea 
de a nu mă grăbi în ceea ce fac. 
După cum spune și proverbul «Graba strică treaba», de multe ori am greșit din neatenție și din cauza 
faptului că am sărit pașii de rezolvare ai problemelor, încercând să câștig timp.” 
„Dacă vreau să realizez ceva cu adevărat, pot obține.” 
„Anii ăștia, pentru mine au constituit o luptă continuă din toate punctele de vedere. Am încercat să 
fiu constantă în tot ceea ce mă implică și să mă autodepășesc, pentru a le demonstra celorlalți, dar 



mai presus de toți, mie, că pot. Faptul că pot să învăț din greșeli, că pot să îmi asum faptele și 
deciziile, că pot să fiu un om mai bun în fiecare zi. Am învățat să respect și să mă fac respectată, am 
reușit să creez un tot unitar și să mă înțeleg pe mine fizic și psihic. Dezamăgirile m-au menținut pe 
linia de echilibru. Sunt mândră de modul în care m-am maturizat și am reușit să privesc lumea prin 
ochii unei adolescente sincere, modeste, dar și copilăroase.” 
·      „că trebuie să faci ceea ce îți dorești, dar să înveți 
·      că trebuie să te distrezi, dar să fii atent la ore 
·      că trebuie să ai un hobby, ceea ce te ajută foarte mult 
·      să îți găsești un prieten adevărat, care să te ajute la bine și la greu” 
„Trebuie să vorbim corect limba maternă și să îi iertăm pe cei care ne-au greșit. «Iartă și vei fi iertat.» 
Și nu uita, nu judeca o carte după copertă!” 
„Cel mai importat este că am învățat să mă accept pe mine, cu tot cu defecte și calități.” 
„Am învățat să am încredere în mine, am învățat în ce oameni să am încredere și ce oameni nu 
merită încrederea mea. Am învățat, de asemenea, că atunci când cineva aruncă cu hate eu ar trebui 
să nu fac același lucru, ci trebuie să îl răsplătesc cu bunătate pentru că acea persoană se poate 
schimba. Cred că toți oamenii se pot schimba, dar au nevoie de timp.” 
 
ADEVĂRUL: 20.500 de elevi de clasa a VIII-a nu se prezintă la Evaluarea Naţională. N-au fost lăsaţi 
să se înscrie la examen, sunt corigenţi? Există fizic în şcoli?/ Ştefan Vlaston 
Nimeni nu mai înţelege nimic, dacă urmăreşte cifrele anunţate de Ministerul Educaţiei. Culmea este 
că nici functionarii ministerului nu-şi dau seama că cifrele pe care le oferă publicului sunt 
contradictorii. Nimeni nu ştie care este situaţia reală a elevilor de clasa a VIII-a, deşi în funcţie de 
acest număr se formează clasele, catedrele profesorilor, se plătesc salariile. 
Dacă şi la celelalte clase situaţia este aceeaşi, ne jucăm cu cifre de sute de mii de elevi, despre care 
nu se ştie dacă există în şcoli. 
Ce număr de elevi avem înscrişi în clasa a VIII-a? 
În 23 martie 2019, Ministerul Educaţiei emitea un comunicat de presă în care preciza următoarele: 
„Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele finale înregistrate la simularea probelor 
scrise din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfăşurată în perioada 
11- 13 martie. Au participat la toate probele 164.264 de elevi de clasa a VIII-a (din totalul celor 
175.463 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a).“ 
Aşadar, Ministerul Educaţiei spune, negru pe alb, că avem înscrişi în clasa a VIII-a 175.463 de elevi, 
din care au participat la toate probele 164.264. La limba şi literatura română au participat chiar 
166.590 elevi. 
Tot Ministerul Educaţiei spune pe 13 iunie: 
La Evaluarea Naţională (EN VIII) din sesiunea 2019 s-au înscris 154.956 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, 
conform situaţiei centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Foarte bine, veţi spune. Nu s-au înscris toţi elevii, pentru că nu au avut curaj să se prezinte la 
examen, nefiind siguri pe cunoştiinţele asimilate. Sau erau corigenţi, dar câţi corigenţi să avem? 
20.000? Puţin probabil să avem un număr aşa de mare de corigenţi, în clasa VIII-a, când toţi părinţii 
fac presiuni ca odraslele lor sa meargă la liceu. Chiar dacă nu erau corigenţi, le-a interzis şcoala să se 
înscrie la examene? (Fenomenul „Brăila“. Pentru ca şcolile să înregistreze procente mari de 
promovare la examen). Nu avem un răspuns clar la aceste întrebări, dacă este legal ca şcoala să le 
interzică elevilor slabi la învăţătura să se înscrie la examen. Între cei care intră la liceu cu note de 2, 3, 
4, şi cei corigenţi, sau cărora le interzice şcoala să se înscrie la examen, ce deosebiri există? Nu este 
un caz clar de discriminare? 
Într-un răspuns pentru site-ul Edupedu.ro, Ministerul Edcuatiei transmite: 
„pentru candidaţii din seria curentă, înscrierea se face de către secretarii unităţilor de învăţământ, în 
conformitate cu evidenţele şcolii; 
“Părinţii elevilor din seria curentă nu trebuie să vină la şcoală pentru înscrierea elevilor la examenul 
de Evaluare Naţională, înscrierea se face pe baza evidenţelor şcolii, conform Metodologiei, art. 16, 
alin 4.“, se mai arată în răspunsul dat la solicitarea Edupedu.ro.  



Aşadar, 154.956 de elevi de clasa a VIII-a au găsit secretariatele în şcolile din România. Păi nu erau 
175.463? Unde s-au volatilizat 20.500 de elevi? Există ei fizic în şcoli, sau doar în hârtii, ca să se poată 
lua banii pentru finanţarea catedrelor şi personalului nedidactic? 
Mai grav. Aceşti elevi vin din clasa a V-a. Este aproape sigur că numărul acesta, de 175.500, a fost 
raportat şi în anii anteriori. Dacă la fel stau lucrurile şi în prezent, circa 20.000 de elevi nu exista fizic 
în şcoli, în fiecare din clasele V-VIII. Adică în total 80.000 de elevi. Asta înseamnă 3000 de clase şi 
6000 de profesori plătiţi pentru ceva ce nu există! Situaţia de la liceu pare să fie asemănătoare, 
pentru că an de an avem câte 20-30.000 de elevi care apar înscrişi în licee, dar care nu se prezintă la 
bacalaureat. Situaţie neverosimilă. Munceşti 4 ani să faci un liceu, cheltuieşti bani şi energie, iar la 
sfârşit nu te mai înscrii la Bacalaureat. Dacă ar fi vorba de câteva zeci de elevi în situaţia descrisă, 
treacă-meargă. Dar 20-30.000 de elevi este ilogic. Poate că Ministerul Educaţiei va catadicsi să 
lămurească aceste discrepanţe între cifrele pe care le furnizează cu diferite ocazii. Dacă nu, înseamnă 
că nici ministerul nu ştie care este realitatea din teren. De râs, dacă n-ar fi de plâns. Pentru că este 
vorba de banii noştri, ai tuturor contribuabililor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI: Ispitele Evaluării Naţionale. Ce subiecte au primit elevii 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ADEVĂRUL: Misterul dispariţiei a 25.076 de elevi 
 

 
 



 
LIBERTATEA: Profesoară de limba română, despre subiectele la Evaluarea Naţională: «Testul are 
câteva capcane» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBERTATEA: O mamă a făcut ce nu a putut Ministerul Educaţiei: Evaluarea Naţională accesibilă 
pentru elevii cu dislexie 
 

 



 
LIBERTATEA: ,, La Română m-am descurcat. Mai greu va fi la Mate' 

 
 



LIBERTATEA: În Şiliştea Gumeşti, nuieluşa de gutui nu avea răbdare cu elevii 

 
 


