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Vineri, 30 iunie, s-au afiÅŸat rezultatele finale, dupÄƒ contestaÅ£ii, ale evaluÄƒrii naÅ£ionale, în urma cÄƒruia 17 copii din
au reuÅŸit sÄƒ ia 10 la ambele materii. EmoÅ£iile nu s-au terminat însÄƒ pentru cÄƒ urmeazÄƒ admiterea, notele obÅ£inute
examenul scris contând, pentru prima datÄƒ în istoria învÄƒÅ£Äƒmântului, în proporÅ£ie de 80%. Sesiunea 2017 a mai cons
altÄƒ premierÄƒ, în sensul cÄƒ de anul acesta contestaÅ£iile au fost admise indiferent de nota obÅ£inutÄƒ la recorectare, dis
regula pragului de 0,5 puncte. Astfel, dacÄƒ la reevaluare o lucrare a primit 5 sutimi în plus sau în minus, a rÄƒmas definitivÄ
nota obÅ£inutÄƒ dupÄƒ contestaÅ£ii.

De ani de zile, au tot existat voci care au cerut revenirea la admiterea la liceu doar pe bazÄƒ de examen, aÅŸa cum era înainte
principalul argument fiind acela cÄƒ în unele ÅŸcoli notele mari se dau cu mult prea mare uÅŸurinÅ£Äƒ. AÅŸa se face cÄƒ
ponderea examenului scris a crescut. Notele obÅ£inute la admiterea la liceu reprezintÄƒ pentru mulÅ£i dintre pÄƒrinÅ£i unu
dintre principalele criterii în funcÅ£ie de care aleg ÅŸcolile la care sÄƒ-ÅŸi trimitÄƒ copiii, catalogate din acest punct de ve
drept ÅŸcoli bune ÅŸi ÅŸcoli mai puÅ£in bune. În urma calculÄƒrii mediilor obÅ£inute la evaluarea naÅ£ionalÄƒ de cÄƒt
2017 a claselor a VIII-a, pe fiecare unitate de învÄƒÅ£Äƒmânt, ?Ancheta? a realizat un top al ÅŸcolilor din PiteÅŸti.
?Zinca? - din nou cele mai mari note din judeÅ£

Cele mai mari note din întreg judeÅ£ul le-au obÅ£inut cei 31 de absolvenÅ£i ai clasei de gimnaziu din cadrul Colegiului
NaÅ£ional ?Zinca Golescu?. Clasa de la ?Zinca? este consideratÄƒ o clasÄƒ a elitelor, pentru a fi admiÅŸi aici elevii fiind
nevoiÅ£i sÄƒ susÅ£inÄƒ un examen înainte de clasa a V-a. Astfel, aceastÄƒ clasÄƒ de gimnaziu ajunge sÄƒ adune unii dintr
buni copii din PiteÅŸti, dupÄƒ ce aceÅŸtia terminÄƒ ciclul primar la alte ÅŸcoli din oraÅŸ.
Anul acesta, media la evaluarea naÅ£ionalÄƒ a Colegiului NaÅ£ional ?Zinca Golescu? a fost 9,38, nu mai puÅ£in de 25 de
elevi obÅ£inând medii peste 9 - ceea ce reprezintÄƒ 80% dintre elevi. Åži la capitolul medii de 10, ?Zinca? dominÄƒ, dacÄƒ
calcul numÄƒrul de note maxime obÅ£inute raportat la cel de elevi - 2 din 31, reprezentând 6,5%.

Topul ÅŸcolilor din PiteÅŸti în funcÅ£ie de mediile finale de la evaluarea naÅ£ionalÄƒ este deschis de Åžcoala ?Ion Pillat?
ÅžcoalÄƒ 3 detroneazÄƒ astfel Åžcoala ?Nicolae Iorga? (Nr. 5), care anul trecut o depÄƒÅŸea cu 12 sutimi, dar care în 2017
locul al treilea, fiind surclasatÄƒ ÅŸi de Åžcoala ?Traian? (Nr. 4). Cele cinci ÅŸcoli aflate pe primele locuri anul acesta sunt
aceleaÅŸi care împÄƒrÅ£eau ÅŸi anul trecut topul celor mai bune rezultate la evaluarea naÅ£ionalÄƒ, însÄƒ într-o altÄƒ or

ContinuÄƒ sÄƒ provoace o surprizÄƒ plÄƒcutÄƒ singura ÅŸcoalÄƒ privatÄƒ din PiteÅŸti, care anul trecut chiar a avut un e
Anul acesta, cei 8 absolvenÅ£i ai Åžcolii Gimnaziale de ExcelenÅ£Äƒ ?Sfânta MuceniÅ£Äƒ Filoteea? au obÅ£inut o medie
la Evaluarea NaÅ£ionalÄƒ, jumÄƒtate dintre ei având medii peste 9.

Cel mai... cea mai...

FaÅ£Äƒ de sesiunea de anul trecut, cea mai spectaculoasÄƒ creÅŸtere figureazÄƒ în dreptul Åžcolii ?Marin Preda?, care de p
poziÅ£ia a 16-a în ierarhia rezultatelor la evaluarea naÅ£ionalÄƒ, a urcat pe locul al È™aselea, media sa sÄƒrind de la 7,28 în
la 8,14 anul acesta. AceastÄƒ unitate din învÄƒÅ£Äƒmânt a traversat, la un moment dat, o perioadÄƒ destul de sensibilÄƒ, cu
scandaluri care au afectat imaginea ÅŸcolii. De câÅ£iva ani însÄƒ fosta ÅžcoalÄƒ 10 este pe un trend ascendent, iar rezultate
se vÄƒd.

La polul opus, sunt ÅŸcoli care rÄƒmân în zona neagrÄƒ a clasamentului, mediile acestora fiind chiar ÅŸi cu 2,5 puncte mai
decât ale celor din primul eÅŸalon. În condiÅ£iile în care vorbim despre ÅŸcoli din acelaÅŸi oraÅŸ, cÄƒrora li se pun la di
aceleaÅŸi pârghii de dezvoltare, diferenÅ£ele între anumite ÅŸcoli sunt nejustificat de mari. PÄƒrinÅ£ii ÅŸi elevii spun cÄ
profesorii sunt cei care fac diferenÅ£a, opinie împÄƒrtÄƒÅŸitÄƒ ÅŸi de cÄƒtre inspectorul general, Dumitru
?
Tudosoiu.
DacÄƒ un profesor
predÄƒ, sÄƒ spunem,
la trei clase ÅŸi la
toate aceste clase rezultatele sunt nesatisfÄƒcÄƒtoare,
înseamnÄƒ cÄƒ
metodele sale de predare nu sunt cele mai potrivite. Degeaba stÄƒpâneÅŸti materia
bine dacÄƒ
dupÄƒ ce Å£i-ai
predat lecÅ£ia,
îÅ£i iei catalogulsub braÅ£ ÅŸi ieÅŸi
din clasÄƒ, fÄƒrÄƒ
verifici
sÄƒ dacÄƒ
noÅ£iunile au ÅŸi
fost receptate. Astfel de diferenÅ£e între
, ne-a declarat inspectorul general.
ÅŸcoli nu sunt
normale, dar - din pÄƒcate - ele
existÄƒ?

Cele mai multe medii de 10 au fost obÅ£inute la Åžcoala ?Mircea cel BÄƒtrân?, rezultat care însÄƒ nu surprinde, Å£inând co

este ÅŸi ÅŸcoala cu cel mai mare numÄƒr de elevi care au terminat clasa a VIII-a, nu mai puÅ£in de 149.

Sesiunea 2017 a evaluÄƒrii naÅ£ionale a consemnat ÅŸi un record negativ. Astfel, la fosta ÅžcoalÄƒ Nr. 9, din cei 19 absolv
de-a VIII-a, cinci au chiulit la examen, rezultând astfel ÅŸi cel mai mare procent de absenteism din municipiu - peste un sfert
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