O nouÄƒ schimbare Ã®n educaÈ›ie, chiar din semestrul al
doilea
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Ministrul EducaÅ£iei anunÅ£Äƒ ore suplimentare în ÅŸcoli, pentru copiii care nu au Å£inut pasul cu programa ÅŸcolarÄƒ.
va aplica elevilor din clasa a 3-a pânÄƒ într-a 8-a.
?Potrivit legii învÄƒÈ›Äƒmântului, avem evaluÄƒri periodice dupÄƒ clasa a doua, a patra È™i a È™asea È™i avem examen
clasa a opta. De câÈ›iva ani, ponderea celor care nu iau nici mÄƒcar 5 la examenul de evaluare de la clasa a opta creÈ™te
alarmant de mult. AÈ™a se face cÄƒ în 2018, din 150.000 de elevi ai clasei a opta, 55.000 nu au luat nici mÄƒcar nota 5. Mipus întrebarea ce pot sÄƒ fac pentru ca elevii sÄƒ nu mai fie cei suportÄƒ consecinÈ›ele acestei lipse de pregÄƒtire pentru tot
parcursul ulterior al vieÈ›ii lor?,a spus Ecaterina Andronescu.

Potrivit acesteia, din evaluÄƒrile de la Ministerul EducaÈ›iei reiese cÄƒ rezultÄƒ cÄƒ decalajul începe în clasa a treia È™i cr
clasa a opta.
?Ce putem sÄƒ facem? SÄƒ încercÄƒm sÄƒ introducem ore de pregÄƒtire remedialÄƒ, în aÈ™a fel încât sÄƒ îi aducem pe ce
pasul cu programa È™colarÄƒ la linia de plutire. ÎncercÄƒm sÄƒ remediem pregÄƒtirea, de aici È™i cuvântul remedial, pre
ar fi trebuit sÄƒ fie de alt nivel decât se constatÄƒ în aceste evaluÄƒri. È˜i atunci, unde la evaluÄƒrile naÈ›ionale am constata
rezultatele sunt slabe, învÄƒÈ›Äƒtorii È™i profesorii trebuie sÄƒ facÄƒ suplimentar cu cei care nu au reuÈ™it sÄƒ facÄƒ faÈ
a mai spus Ecaterina Andronescu.
recuperÄƒm sau sÄƒ remediem nivelul pregÄƒtirii?,

Ministrul a precizat cÄƒ mÄƒsura ar urma sÄƒ intre chiar din semestrul al doilea al acestui an È™colar.
În ceea ce priveÈ™te rezultatele unui astfel de demers, Ecaterina Andronescu a spus:
?E greu de apreciat aceeaÈ™i perioadÄƒ d
timp pentru toÈ›i elevii. În clasa a treia,de exemplu, s-ar putea ca recuperÄƒrile sÄƒ
fie mai puÈ›ine, timpul sÄƒ fie mai puÈ›in
decât în clasa a opta, unde ecartul crescut?.
a

Ecaterina Andronescu spune cÄƒ nu se pune problema unui corp didactic separat pentru aceste ore de pregÄƒtire.
?Cred cÄƒ este o problemÄƒ pe care directorul trebuie sÄƒ È™i-o asume, pentru cÄƒ acei elevi au pierdut permanent la preg
Cineva trebuia sÄƒ îi observe È™i sÄƒ nu ajungem sÄƒ avem la clasa a opta 55.000 de copii care nu iau nota 5 la examenul
a mai spus ministrul.
evaluare naÈ›ionalÄƒ?,
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