Editura Paralela 45
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Lucrarea se adresează elevilor de clasa a II-a în vederea susţinerii cu succes a probei de evaluare a competenţelor generale și specifice la finalul anului școlar. Proba constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor
de producere a mesajelor scrise și evaluarea competenţelor de matematică. Testele propuse
respectă întru totul standardele metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

AVIZAT
M.E.N.

Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea nu reprezintă un examen sau un concurs, ci are un caracter formativ, de diagnoză și prognoză, cadrul didactic urmărind
de fapt optimizarea, reglarea și ameliorarea procesului de predare-învăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului posibilitatea de a elabora planuri individualizate de învăţare, iar părinţilor, un reper al
progresului școlar al propriilor copii.
Vă dorim tuturor succes deplin!

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 LA FINALUL CLASEI A II-A. SCRIS-CITIT.
MATEMATICĂ. 30 DE TESTE, DUPĂ MODELUL M.E.N.

Autor: Manuela Dinescu

Preț librărie:
17 lei

PREȚ OFERTĂ:

12,75 lei
Format: 20x26
ISBN: 978-973-47-2784-1
Colecție: SUBIECTE POSIBILE
Nr Pagini: 104

EXPEDIERE
ȘI PLATĂ:

 Veți primi comanda într-un interval de 3-4 zile la locația comunicată de dumneavoastră.
 Plata se va face ramburs, la primirea comenzii. Cheltuielile de expediție sunt
suportate de editură pentru comenzi de peste 200 RON. Pentru comenzile sub 200
RON, costul transportului este de 15 RON și va fi achitat de cumpărător.
 Comanda se poate face pe site-ul editurii www.edituraparalela45.ro, sunând la numerele de telefon: 0374 438 600; 0248 633 130; 0753 040 444; 0721 247 918; 0248 214
533; 0248 631 439; 0248 631 492 (tarif normal) sau prin e-mail la adresa
comenzi@edituraparalela45.ro.

www.edituraparalela45.ro

Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a IV-a în vederea susţinerii cu succes a probei de evaluare a competenţelor generale și specifice la finalul anului școlar. Proba constă în administrarea a două teste
vizând evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română și
evaluarea competenţelor de matematică. Testele propuse respectă întru totul stanAVIZAT
dardele metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

M.E.N.
Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea
nu reprezintă un examen sau un concurs, ci are un caracter formativ, de diagnoză
și prognoză, cadrul didactic urmărind de fapt optimizarea, reglarea și ameliorarea procesului de predare-învăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului posibilitatea de a elabora planuri
individualizate de învăţare, iar părinţilor, un reper al progresului școlar al propriilor copii.
Vă dorim tuturor succes deplin!

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019 LA FINALUL CLASEI A IV-A. LIMBA
ROMÂNĂ. MATEMATICĂ. 20 DE TESTE DUPĂ MODELUL M.E.N

Autor: Manuela Dinescu

Preț librărie:
17 lei

PREȚ OFERTĂ:

12,75 lei

Format: 20x26
ISBN: 978-973-47-2785-8
Colecție: SUBIECTE POSIBILE
Nr Pagini: 104

EXPEDIERE
ȘI PLATĂ:

 Veți primi comanda într-un interval de 3-4 zile la locația comunicată de dumneavoastră.
 Plata se va face ramburs, la primirea comenzii. Cheltuielile de expediție sunt
suportate de editură pentru comenzi de peste 200 RON. Pentru comenzile sub 200
RON, costul transportului este de 15 RON și va fi achitat de cumpărător.
 Comanda se poate face pe site-ul editurii www.edituraparalela45.ro, sunând la numerele de telefon: 0374 438 600; 0248 633 130; 0753 040 444; 0721 247 918; 0248 214
533; 0248 631 439; 0248 631 492 (tarif normal) sau prin e-mail la adresa
comenzi@edituraparalela45.ro.

www.edituraparalela45.ro

