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Procedura operațională 

privind desfășurarea evaluării cunoștințelor de limbă germană, în vederea înscrierii 

copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022 

 

Evaluarea față în față 

 

Nr. 

crt. 

Activitate (se detaliază toate activitățile ce se vor derula, începând de la 

elaborarea procedurii, emiterea deciziilor, elaborarea subiectelor, evaluarea 

propriu-zisă, afișarea rezultatelor – fiecare activitate pe linie disctinctă) 

Termen 

1)  

Desfășurarea verificării cunoștințelor de limbă germană maternă on-line și față în 

față, se va realiza prin intermediul celor 2 probe: proba de înțelegere a mesajului 

transmis în limba germană (Maldiktat) și Proba orală (ce nu vor depăși 20 de 

minute/candidat pentru ambele probe).Comisia de evaluare își va desfășura 

activitatea în unitatea de învățământ. Evaluarea se va face în paralel, în săli diferite. 

La proba orală în evaluarea față în față și la probele on-line nu se admit contestații. 

14.05. - 

16.05.2021 

2)  
Copiii trebuie sa se prezinte la scoala cu 10 minute inaintea orei programate 

pentru testare. Parintii nu vor avea acces in scoala. 

15.05.2021 

3)  

Vor  fi preluati, în grupe de câte 5, la intrarea in scoala de către asistenta medicală 

care le va lua temperatura, îi va indruma să folosească gelul antibacterian, aceasta 

va distribui o mască medicală și, respectând distanțarea socială, un membru al 

comisiei îi va conduce in sala de  de evaluare. În sala de clasa stabilita pentru 

testare se afla cei doi evaluatori, sală amenajată conform cerințelor pentru clasa 

pregătitoare si cu respectarea masurilor de preveniri si combatere a imbolnavirilor 

cu SARS CoV-2. În școală accesul este permis doar copiilor ce vor fi evaluați, 

comisiei județene (pe bază de delegație), inspectorului scolar general și 

membrilor comisiei de evaluare. 

15.05.2021 

4)  

- La proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană (Maldiktat), 

copiilor li se va dicta ce să deseneze, cu respectarea particularităților de vârstă ale 

acestora. După finalizarea dictării, copiii vor prezenta foaia cu ceea ce au desenat, 

astfel încât cadrele didactice din comisia de evaluare să poată evalua, pe baza 

grilei de evaluare, nivelul de înțelegere a mesajului transmis în limba germană. Se 

secretizează numele copiilor, iar la final se va proceda la amestecul lucrărilor, 

numerotarea și evaluarea de către evaluatori. Foaia va fi ștampilată de către 

directorul unității. Desecretizarea se va realiza după testarea ultimului copil. 

15.05.2021 

5)  

- Pentru proba orală, comisia de examen din unitatea de învățământ  va scana și 

plastifica imaginile pe baza cărora are loc conversația cu copilul, în dimineața 

desfășurării evaluării, odată cu elaborarea subiectelor și a grilelor de evaluare.  

- Copiii vor povesti despre conținutul din imaginea vizualizată, pe cât posibil în 

propoziții. Cadrele didactice le pot adresa copiilor întrebări legate de imagine, la 

care copiii vor răspunde, de asemenea, în propoziții în limba germană. 

15.05.2021 

mailto:scoalailcsb@yahoo.com
http://www.sc16caragiale.ro/
https://www.facebook.com/I.L.CaragialeSibiu/


 ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION LUCA CARAGIALE”  
MUNICIPIUL SIBIU, JUDEŢUL SIBIU 

 

 

Str. Vasile Alecsandri, Nr.10, Cod poştal: 550372,Telefon/Fax: (+40369) 410 015, CUI: 17753542  
E-mail: scoalailcsb@yahoo.com Site:http://www.sc16caragiale.ro/ 

Pagina:https://www.facebook.com/I.L.CaragialeSibiu/ 
 

Nr. 

crt. 

Activitate (se detaliază toate activitățile ce se vor derula, începând de la 

elaborarea procedurii, emiterea deciziilor, elaborarea subiectelor, evaluarea 

propriu-zisă, afișarea rezultatelor – fiecare activitate pe linie disctinctă) 

Termen 

6)  

- După finalizarea evaluării, membrii comisiei stabilesc punctajele finale conform 

grilelor de evaluare. Sunt completate cataloagele de examen de către cadrele 

didactice evaluatoare, prin transcrierea borderourilor de lucru. Președintele 

comisiei verifică cataloagele prin compararea cu borderourile și apoi calculează 

suma punctajelor acordate de evaluatori. Se consemnează toate notele acordate de 

evaluatori la fiecare probă precum și suma punctajelor. In cazul existenței unui 

punctaj identic pentru ultimul loc se vor aplica următoarele criterii de departajare, 

în ordine: punctajul cel mai mare obținut la proba orală, existența unui frate/soră 

înscris în școală. Catalogul de examen se semnează de către toți examinatorii și 

de către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

15.05.2021 

7)  

Comunicarea rezultatelor - lista cu copiii admiși/ respinși va fi afișată la avizierul 

şi pe site-ul unității în ordine alfabetica, fără a afişa punctajul, ci doar rezultatul 

ADMIS/RESPINS. Lista va ține cont de prevederile Acordului  Guvernului 

României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea în 

domeniul școlar din 15.02.1996, art.7. 

15.05.2021 
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