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Procedura operațională 

privind organizarea și desfășurarea evaluării cunoștințelor de limbă germană, în vederea 

înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022 

 

Evaluarea online 

 

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)  

Evaluarea on-line: părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal al 

copilului va primi link/user și parolă pentru aplicația/canalul de 

comunicare/platforma utilizată de unitatea de învățământ cu 10 minute înainte de 

ora programată pentru evaluare, pe adresa de mail transmisă anterior unității de 

învățământ. Acesta va asigura accesul candidatului pe aplicația/canalul de 

comunicare/platforma utilizată de unitatea de învățământ, cu maximum 5 minute 

înainte de ora programată pentru evaluare. Continuarea activității va însemna 

acceput reprezentantul legal al copilului cu privire la înregistrarea video-audio a 

activității de evaluare.  

14.05. - 

16.05.2021 

3)  

Înainte de începerea probei de evaluare, părintele/ tutorele legal instituit/ 

reprezentantul legal al copilului va prezenta cu ajutorul camerei web încăperea în 

care se află candidatul și masa de lucru. Activitatea nu va începe până când 

profesorii evaluatori nu vor considera că au putut observa întreaga încăpere. După 

prezentarea încăperii în care se află copilul care participă la testare, părintele/ 

tutorele legal instituit/ reprezentantul legal al copilului va părăsi încăperea 

respectivă. Pe tot parcursul desfășurării probei de verificare a cunoștințelor în limba 

germană, camera web și microfonul candidatului sunt pornite. În cazul în se 

constată tentative de fraudă ( alte persoane sunt sau pătrund în cameră, sunt 

înregistrate sunete din exterior, candidatul pleacă din cameră în timpul desfășurării 

probelor, prezenta altor obiecte pe masa candidatului, intreruperea, de catre 

candidat, a camerei web sau a microfonului) – candidatul este eliminat. 

Candidatul se va ridica de pe scaun doar in momentul in care evaluatorii ii vor 

transmite ca probele au fost finalizate. 

15.05.2021 
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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 

4)  

Candidatul/copilul aflat singur în încăpere, va avea pe masa de lucru doar o foaie 

albă mărime A4 și carioci (nu creioane colorate). 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.  

15.05.2021 

5)  

După fiecare propozitie dictata, copiii vor arăta foaia cu ceea ce au desenat spre 

camera web, astfel încât cadrele didactice să poată evalua, pe baza grilei de 

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

15.05.2021 

6)  

Pentru proba orală, comisia de examen din școală  va scana imaginile pe baza cărora 

are loc conversația cu copilul, în dimineața desfășurării evaluării, odată cu 

elaborarea subiectelor și a grilelor de evaluare. Pe parcursul probei orale, cei 2 

evaluatori vor arăta copilului imaginea scanată, utilizând funcția „share screen”. 

Copiii vor povesti despre conținutul din imaginea vizualizată si vor fi notati 

conform grilei de evaluare. 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 

7)  

Evaluările online vor fi înregistrate și stocate pe calculatoarele pe care s-au 

desfășurat, ulterior vor fi descărcate pe DVD-uri (pentru fiecare zi de evaluare un 

DVD) care vor fi sigilate - ștampilate și semnate de președintele comisiei de 

evaluare și anexate dosarului comisiei. 

În cazul apariției, în timpul evaluării, a unor disfuncționalități tehnice care pot 

altera rezultatul evaluării (din culpa unității școlare- ex. microfonie), evaluarea va 

fi reprogramată, după informarea și consultarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ 

reprezentaților legali ai copilului.  

15.05.2021 

8)  
Evaluarea față în față: - Copii trebuie sa se prezinte la scoala cu 10 minute 

inaintea orei programate pentru testare. Parintii nu vor avea acces in scoala. 

15.05.2021 

9)  

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 
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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 

10)  

- 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 

11)  

- 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 

12)  

- 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 

13)  

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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