Editura Paralela 45
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. GIMNAZIU
Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a VI-a care, la finalul anului școlar, vor
susţine proba de „Limbă și comunicare” din cadrul Evaluării Naţionale. Elaborată în
conformitate cu programele școlare în vigoare, cartea cuprinde 35 de teste de evaluare
transdisciplinară (25 teste Română-Engleză și 10 teste Română-Franceză) cu bareme de
corectare și sugestii de rezolvare, după modelul Ministerului Educaţiei Naţionale. Probele
de evaluare transdisciplinară sprijină elevul să pătrundă sensurile oricărui tip de text și să
dovedească înţelegerea corectă a mesajului.

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 VI-A.
LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Autori: Mina-Maria Rusu (coord), Geanina Cotoi,
Anca-Marcela Grădinaru, Elena-Silvia Gușu,
Carmen-Irina Hăilă, Mihaela Timingeriu

Preț librărie:
18 lei

PREȚ OFERTĂ:

13,50 lei
Format: 20x26
ISBN: 978-973-47-2786-5
Colecție: SUBIECTE POSIBILE
Nr Pagini: 192

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

GHIDUL COMPLET DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ pentru proba de limba și literatura română este în concordanţă cu programa școlară în vigoare și cu toate manualele
aprobate de M.E.N.
Algoritmul de pregătire pentru examen include cinci etape: Învaţă definiţia! -> Aplică în compuneri! ->Model de compunere -> Aplicaţii -> Antrenează-te
pentru examen!

AVIZAT
M.E.N.

Un prim element de noutate, care face din această lucrare un instrument extrem de util pentru elevi și
profesori îl reprezintă aplicaţiile practice grupate în 30 de seturi de întrebări structurate, care facilitează
antrenamentul concentrat pe: a. Literatură; b. Fonetică, vocabular, acord; c. Ortografie, punctuaţie,
forme corecte; d. Morfologie și sintaxă.
Un alt element de noutate al ghidului este dat de Fișa de administrare a testului, asociată testelor de
antrenament, cu funcţii multiple: oferă un feedback imediat celui care învaţă, dar și profesorilor și părinţilor, permite autoevaluarea, monitorizează progresul individual și motivează elevul să atingă, pas cu pas,
nivelul maxim în pregătirea pentru examen.

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. CLASA A VIII-A

Autor: Mihaela Doboș

Lucrarea cuprinde:
• Precizările Centrului Naţional de Evaluare și Examinare cu privire
la structura subiectelor pentru Evaluarea Naţională
• Noţiuni teoretice, modele de compuneri, seturi specializate de întrebări structurate
• 80 de teste (dintre care 20 fără sugestii de rezolvare) după modelul
celor elaborate de M.E.N.

Preț librărie:
22 lei

PREȚ OFERTĂ:

Format: 20x26
ISBN: 978-973-47-2788-9

16,50 lei
Colecție: SUBIECTE POSIBILE
Nr Pagini: 312

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

