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Înțelegerea punctajului copilului dvs. la 
testele standardizate în contextul situației 
sale școlare la sfârșit de an 2020/2021

În anul care a trecut, COVID-19 și închiderea 
școlilor au afectat copiii în diferite moduri. Așadar 
este important să vă reamintiți acest lucru atunci 
când citiți situația școlară la sfârșit de an a copilului 
dvs.

În fiecare an, școlile utilizează teste standardizate 
la matematică și citire pentru copiii din clasele a 
II-a, a IV-a și a VI-a și comunică rezultatele acestor 
teste prin intermediul situației școlare la sfârșit de 
an. Testele standardizate oferă o imagine rapidă 
asupra realizărilor copilului dvs. într-un anumit 
domeniu de studiu. Acestea nu oferă și nu pot oferi 
imaginea completă a copilului dvs. în calitate de 
elev. Testele standardizate sunt concepute pentru 
a prezenta nivelul mediu în cadrul unui număr mare 
de copii. Întrucât testele au fost concepute înainte 
de apariția COVID-19, acestea nu țin cont de 
pandemie și de modul în care aceasta a schimbat 
viața din școala primară în ultimul an. Acest lucru 
înseamnă că testele standardizate se bazează pe 
copiii care nu au avut perioade lungi de închidere a 
școlilor și învățare de la distanță. Prin urmare, este 
posibil să observați că punctajul copilului dvs. la 
testele standardizate s-a modificat față de ultimele 
rezultate la teste care v-au fost 
comunicate. 

Pentru a înțelege mai bine nivelul de învățare 
și progresul copilului dvs. în cursul anului, este 
important să consultați toate informațiile din 
situația școlară la sfârșit de an a copilului dvs. 
În situația școlară a copilului dvs., profesorul va 
oferi feedback despre următoarele aspecte: 

• copilul dvs. în calitate de elev
• dezvoltarea personală și socială a copilului dvs. 
• nivelul de învățare în cadrul programei școlare
• modalități prin care puteți sprijini în continuare 

procesul de învățare al copilului dvs. 

Pentru finalizarea situației școlare la sfârșit de 
an, profesorul copilului dvs. a luat în considerare 
modurile diferite prin care a lucrat cu copilul dvs. 
în cursul anului, inclusiv lucrul în clasă, lucrul în aer 
liber și învățarea de la distanță. Având în vedere 
circumstanțele excepționale cu care dvs., copilul 
dvs. și profesorul copilului dvs. v-ați confruntat în 
acest an școlar, situația școlară a copilului dvs. ar 
putea fi puțin diferită față de ultima situație școlară. 
Profesorul copilului dvs. va utiliza informațiile pe 
care le-a strâns în timpul anului, inclusiv rezultatele 
la testele standardizate, pentru a elabora un plan 
de sprijinire a copilului dvs. atunci când școala se va 
redeschide în luna septembrie.

Pentru părinții și tutorii care nu sunt familiarizați 
cu testele standardizate, scopul lor și modul în care 
se pot interpreta punctajul la teste, ar putea fi de 
interes consultarea fișei informative disponibile la: 

ncca.ie/primary/reporting-and-transfer

Dacă aveți o nelămurire cu privire la situația școlară 
la sfârșit de an a copilului dvs., trebuie să contactați 
reprezentanții școlii prin modalitățile obișnuite. 
 
 

 
 


