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Program de pregătire suplimentară a 

elevilor de clasa a VIII-a pentru 

Evaluarea Națională 2022 –  

 

Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 ● ARGUMENT: 

        Potrivit prevederilor din Legea învăţământului, studiile gimnaziale se încheie cu 

susţinerea unui examen naţional, la limba şi literatura română și matematică, structurat pe baza 

unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. 

 Părinții, cu certitudine, conștientizează necesitatea unui program de pregătire 

suplimentară și consolidarea parteneriatului școală-părinți pentru obținerea unor rezultate bune 

la evaluarea națională, iar cadrele didactice au accentuat impactul metodelor și tehnicilor 

interactive asupra performanțelor școlare, conturându-se astfel profilul programului de 

pregătire suplimentară, astfel încât acesta să fie plăcut și motivant pentru îmbunătățirea 

performanțelor școlare, gestionarea stresului şi a emoțiilor elevilor. 

  

● SCOP:    
 Creșterea ratei promovabilității la examenul de Evaluare Națională, prin derularea unui 

program educațional de tip pregătire suplimentară, la disciplina limba şi literatura română. 

 

 

 ● GRUP ŢINTĂ: elevii claselor a VIII-a 

 

 

 ● PARTICIPANŢI: - elevii claselor a VIII-a 

                                     - profesorii de specialitate 

 

 

 

 ● OBIECTIVE : 
 1.  Informarea elevilor cu privire la metodologia examenului și la programa de examen;  

2. Educarea în vederea realizării unui studiu individual corespunzător situaţiei de examen; 

3. Susținerea elevilor claselor a VIII-a să înveţe cum să-şi organizeze mai bine timpul şi 

materia de învăţat pentru examenul naţional, folosindu-se de beneficiile lucrului în echipă 

şi sprijinului reciproc între colegi, astfel încât încrederea în sine şi în capacităţile personale 

să crească; 

4. Pregătirea temeinică a elevilor în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune la 

Evaluarea Națională 2022 – disciplina limba şi literatura română. 

 

 

Şcoala Gimnazială 

“Federico Garcia Lorca” 

Str. Cozla nr.1, Bucuresti, Sector 3, 

Tel/Fax : 021.3403710 

E-mail: 196.fglorca@gmail.com 



 ● DURATA: noiembrie 2021 – mai 2022 

 ● MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
-Programul activităţilor desfăşurate în vederea susţinerii examenului; 

-Programa pentru Evaluarea Naţională; 

-Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale; 

-manualele şcolare; 

-culegeri, soft-uri educaționale; 

-permanenta informare a elevilor cu privire la examen; 

-subiectele propuse de C.N.E.E. în anii anteriori. 

 

 

Nr. 

crt. 

TEMA Nr. 

ore 

Luna Pre 

zenți 

Obs. 

1. ➢ Genul liric.Figuri de stil.Rolul semnelor de 

punctuaţie. 

1  

noiembrie 

 03.11 

2. ➢ Vocabularul. Textul nonliterar. 1  10.11 

3. ➢ Fonetica. Textul nonliterar. 1  17.11 

4. 

 

➢ Părţi de vorbire flexibile: verbul (fel, conjugare, 

mod, timp, construcțiile verbale, funcţii 

sintactice). Rolul cratimei, al virgulei. 

➢ Textul multimodal. 

 

1 

 

  

24.11 

5. ➢ Textul nonliterar. Opera literară.Compuneri 

imaginative 

1  

decembrie 

 08.12 

6. ➢ Genul epic.Rolul modurilor de expunere.Valori 

stilistice ale arhaismelor, ale regionalismelor, ale 

neologismelor. Compunerea imaginară narativă. 

1   

15.12 

7. ➢ Semnificaţia titlului unei opere lirice sau epice. 

Posibilități combinatorii ale verbului. 

1  22.12 

8. ➢ Substantivul (felul, genul, numărul, articolul, 

cazuri şi funcţii sintactice). Posibilități 

combinatorii ale substantivului.Textul descriptiv 

1  

ianuarie 

 13.01 

9. ➢ Pronumele.Adjectivele pronominale. Posibilități 

combinatorii ale pronumelui.Compunere 

imaginară descriptivă 

1  20.01 

10. ➢ Tiparul textual narativ. Semnificaţia mesajului 

unei opere epice. 

1  27.01 

11. ➢ Tipare textuale:descriptiv, argumentativ. Textul 

argumentativ 

1  

februarie 

 02.02 

12. ➢ Caracterizare de personaj. 1  09.02 

13. ➢ Numeralul. Valorile numeralului, cazuri şi 

funcţii sintactice. Posibilități combinatorii ale 

numeralului. 

1  16.02 

14.. ➢ Tipar textual explicativ.Scrisoarea.Scrisoarea 

electronică. 

  23.02 



 

● PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ: 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina Clasa Ziua/ora Profesorul 

1.  

LIMBA ROMÂNĂ 

VIII A Miercuri, 

9:00 – 9:50 

Georgescu 

Cristina 

2. VIII B Miercuri, 

11:45 – 12:35 

Beştoiu 

Magdalena 

3. VIII C Joi, 

17:00 – 17:45 

Ionescu Ionela 

4. VIII D Joi, 

17:00 – 17:45 

Ionescu Ionela 

  

 
 

 

 

Director,                                                                                     Șef de catedră, 

  prof. Chitcă Tanța Camelia                                              prof. Beştoiu Magdalena-Florentina 
 

15. ➢ Jurnalul.Subiectul și predicatul .Noţiuni de 

prozodie. 

1  

martie 

 02.03 

16. ➢ Adjectivul(fel, gen, număr, grade de comparaţie, 

cazuri şi funcţii sintactice).Valori stilistice ale 

părţilor de vorbire. Posibilități combinatorii ale 

numeralului. 

1  09.03 

17. ➢ Atributul.Propoziția subordonată atributivă-

aplicații.Părţi de vorbire neflexibile. 

1  16.03 

18. ➢ Textul argumentativ. Părţi de vorbire-

recapitulare. 

1  23.03 

19. ➢ Valori culturale.Miturile 1  30.03 

20. ➢ Eroi.Complementele și circumstanțialele 1  

aprilie 

 06.04 

21. ➢ Fraza.Raporturi sintactice. 1 

1 

 13.04 

23. ➢ Genul dramatic.Părţi de propoziţie. 1  

mai 

 04.05 

24. ➢ Teste de Evaluare Națională 1  11.05 

25. ➢ Teste de Evaluare Națională 1  18.05 

26. ➢ Teste de Evaluare Națională 

➢ Teste de Evaluare Națională 

1 

1 

 25.05 

27. 


