EXTRAS DIN PROCEDURA
operațională privind organizarea și desfășurarea evaluării cunoștințelor de limbă germană,
în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2020-2021
la Liceul Teoretic Gustav Gundisch Cisnădie
1.Evaluarea cunoștințelor de limba germană, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, va avea loc
în perioada 09.07.2020 - 12.07.2020, conform calendarului din OMEC nr. 3277/2020, formă
consolidată (faza 2 din cadrul etapei 1 – aplicare criterii specifice).
Dacă numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul de locuri, (25), se va
organiza testarea candidaților în conformitate cu o procedură care respectă legislația în
vigoare.
Fiecare candidat va susține 2 probe atât la evaluarea de tip online cât și la cea față în față:
a. proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană (Maldiktat) și
b. proba orală.
La proba orală nu se admit contestații.
Stabilirea centrului de susținere a evaluării
Evaluarea copiilor pentru admiterea la clasa pregătitoare secția germană va avea loc în funcție de
solicitarea părinților:
a. la sediul școlii în format față în față sau
b. la domiciliul copilului în format on line;
2.Organizarea activităților de informare a părinților și a ISJ
Directorul unității prelucrează prevederile prezentei proceduri cu cadrele didactice implicate în
activitate, urmând ca acestea să își asume prin declarație pe propria răspundere corectitudinea
organizării și desfășurării activităților;
Va informa în scris comisia judeţeană asupra graficului de desfăşurare a evaluării;
Va afişa la avizierul unităţii programa orientativă pentru evaluarea cunoştinţelor de limbă germană
cu cel puţin 7 zile înainte de data evaluării şi programul de evaluare;
Directorul unității va informa părinții asupra datei interviului (ziua, data, ora, locul) .
Pentru a planifica copiii la evaluare, părintele va semna:
1.CONSIMȚĂMÂNTUL de prelucrare a datelor cu caracter personal în care își declară şi acordul
pentru tipul de evaluare la care va participa copilul: online sau față în față și
2. CERERE DE SOLICITARE A EVALUĂRII în unitatea de învățământ dacă nu dispune de
mijloacele necesare desfăşurării evaluării online.
Se vor posta pe site ul şcolii (www.lic-gustavgundisch.ro) precum şi pe grupul WhatsApp (Clasa
pregatitoare germana), atât CONSIMŢĂMÂNTUL cât şi CEREREA, astfel încât părintele va
completa documentele amintite, le va semna, scana (fotografia) şi le va trimite şcolii pe e-mail
(gustavgundisch@yahoo.com).
De asemenea, părintele poate să aducă personal documentele amintite, la secretariatul şcolii până
la data de 08.07.2020 ora 10.
Afișarea listelor cu planificarea copiilor pentru evaluare, pe zile și ore se face, la loc vizibil,
accesibil părinților, la avizierul unității de învățământ și pe site-ul acesteia (www.licgustavgundisch.ro). De asemenea, planificarea respectivă se transmite și pe e- mailul părintelui/
tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal al copilului, cu confirmarea primirii informației, la
solicitarea scrisă a acestuia şi pe grupul WhatsApp. Planificarea trebuie să conțină și menționarea
modului de evaluare pentru care a optat părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentatul legal al
copilului..
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3.Elaborarea subiectelor:
Subiectele vor fi elaborate în dimineața susținerii evaluării de către comisia desemnată prin
decizie:
- Subiectele pentru Maldiktat şi temele pentru interviu;
- Baremele cu descriptorii de performanţă;
- Borderouri pentru Maldiktat pentru fiecare evaluator şi borderou comun de notare;
- Grile de înregistrare a răspunsurilor copiilor la proba de oral;
- Catalogul de examen;
- Coduri pentru afișarea rezultatelor.
Seturile cuprinzând grilele şi subiecte vor fi păstrate în seif –ul şcolii şi vor fi desecretizate cu 10
minute înainte de începerea procesului de evaluare.
PRECIZĂRI
Toate subiectele pentru proba de înţelegere a mesajului transmis în limba germană vor avea
aceleaşi conţinuturi (imagini) pentru toate grupele, fiind admise doar diferenţe legate de culoarea,
poziţia sau mărimea substantivelor din „Maldiktat”. Gradul de dificultate a subiectelor este similar
pentru toate grupele.
4.Evaluarea propriu-zisă
În data de 08.07.2020 se vor afișa listele cu programarea copiilor pentru examen. Se vor programa
grupe de câte 5 copii la o jumătate de oră pentru copiii care susțin evaluarea față în față;
Copiii care susțin evaluarea on line vor fi programați pentru evaluare utilizându-se platforme
acceptate și de părinți (sunt exprimate opțiunile în CONSIMȚĂMÂNTUL de evaluare).
Examenul se va desfășura între 09 și 12 iulie 2020 între 9-15 în funcție de numărul copiilor înscriși
conform unei programări.
A. Evaluarea față în față: În situația în care candidații nu dispun de mijloace tehnice
necesare și nu este posibilă desfășurarea online a evaluării, unitatea de învățământ la care a
fost înscris copilul în vederea admiterii la clasa pregătitoare, va asigura condițiile necesare
desfășurării evaluării față în față, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, prevăzute de legislația în vigoare la data susținerii evaluării.
Copiii însoțiți de părinți vor fi prezenţi în faţa şcolii cu 10 minute înaintea orei programate,
conform listelor de programare afişate și vor fi conduși în sala de așteptare nr 1. Copilul va
fi preluat de la poartă de către un membru al comisiei de evaluare şi i se vor dezinfecta
mâinile, va primi mască, i se verifică temperatura cu termometrul tip „termoscaner”
(temperatura nu poate fi mai mare de 37,3 grade) apoi va fi condus în sala de clasă unde se
va afla comisia de examinare. Părinții nu vor avea acces în sala de clasă. Î n sala de examen
este permis doar accesul reprezentanţilor comisiei judeţene (pe bază de delegaţie şi ordin
de serviciu) și al comisiei de evaluare şi înscriere. Fiecare examinator va completa în
timpul examinării fiecărui copil, propria grilă (borderou) de înregistrare a răspunsurilor.
După terminarea probei de oral copiii vor fi predaţi părinţilor la ieșirea din școală şi
părăsesc unitatea şcolară.
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B. Evaluarea online: Părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor înscriși pentru
evaluarea cunoștințelor de limbă germană vor dispune de dispozitivele necesare (audio-video:
calculator sau smartphone, tabletă, laptop, etc.) și conexiune la internet, în vederea susținerii online
a probei. 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. Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal al copilului va asigura accesul pe
aplicația/canalul de comunicare/platforma utilizată de unitatea de învățământ, cu maximum 5
minute înainte de ora programată pentru evaluare. 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. 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. Candidatul/copilul se va afla singur în încăpere, pe masa de
lucru se vor afla doar o foaie albă mărime A4 și creioane colorate.
Fiecare candidat va susține 2 probe: proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană și
proba orală (atât la evaluarea faţă în faţă cât şi la evaluarea online);
La proba orală nu se admit contestații.
La proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană (Maldiktat), copiilor li se va dicta ce
să deseneze, pe o foaie A4, cu respectarea particularităților de vârstă ale acestora. După finalizarea
dictării, 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.
Pentru proba orală, comisia de examen din unitatea de învățământ 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
„sharescreen”. 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.
Durata evaluării este stabilită la nivelul unității de învățământ, în procedura proprie, astfel încât să
nu se depășească cumulativ (proba de înțelegere a mesajului transmis și proba orală) 15 – 20
minute/copil.
Evaluarea fiecărui candidat/copil se face de către două cadre didactice de specialitate, de la ciclul
primar secţia germană. Se pot evalua în același timp mai mulți copii, în funcție de numărul de
cadre didactice disponibile, cu condiția ca activitatea cadrelor didactice să se desfășoare în săli
diferite pentru a preîntâmpina disfuncționalități de ordin tehnic (producerea microfoniei).
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Comisia de evaluare își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ. Evaluările online vor fi
înregistrate și stocate pe calculatoarele pe care s-au desfășurat, ulterior vor fi descărcate pe DVDuri (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, evaluarea va fi reprogramată, după informarea și consultarea părinților/ tutorilor legal
instituiți/ reprezentaților legali ai copilului.
5.Comunicarea rezultatelor:
Se completează catalogul de admitere trecându-se rezultatele din grilele de evaluare ale fiecărui
evaluator. După finalizarea evaluării şi completarea cataloagelor membrii comisiei de înscriere vor
stabili copiii admişi. Nu se admit contestaţii.
Se vor folosi coduri pentru fiecare copil, pentru comunicarea rezultatelor până în data de
12.07.2020
6.Copiii de etnie germană:



Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor de etnie germană pot depune
la unitatea de învăţământ la care se înscriu documente care atestă apartenența copilului la
etnie, până la o dată stabilită de unitățile de învățământ și prezentată în procedură
(07.07.2020).
Unitățile de învățământ verifică existenţa documentelor care dovedesc apartenența copiilor
la etnia germană şi depun la ISJ Sibiu un singur dosar cu documentele tuturor copiilor aflați
în această situație, înscriși la unitatea respectivă. Dosarul unității de învăţământ va fi
însoțit de o adresă de înaintare (care conține şi tabel cu numele copiilor pentru care se
trimit documente) şi va fi depus la ISJ până în data de 8.07.2020, ora 10.

