
 

 
Evaluări Naționale la Matematică și Citire în limba engleză   

(NAMER) 2021 

 

Stimate părinte sau tutore, 

 
Evaluările Naționale la Matematică și Citire în limba engleză (NAMER) au loc în clasele a doua 
și a șasea din școlile primare. Desfășurate de Centrul de Cercetări Educaționale (ERC) în 
numele Ministerului Educației și Formării Profesionale, acestea sunt o sursă importantă de 
informații cu privire la standardele naționale. Rezultatele contribuie la inițiative politice care 
face sistemul educațional mai eficient. Consiliul Național al Părinților sprijină această testare.   
 
Copilul dvs. și colegii săi de clasă au fost aleși în mod aleator să participe la Evaluările 
Naționale din 2021. S-a stabilit ca evaluările să aibă loc în primăvara anului 2020; cu toate 
acestea, din cauza închiderii școlilor din cauza pandemiei de COVID-19 acestea au fost 
amânate până în 2021.  

 
Suntem conștienți de faptul că ultimul an a fost unul extrem de dificil pentru școli, elevi și 
părinți. date fiind provocărilor continue cu care se confruntă comunitățile școlare, conținutul 
evaluărilor NAMER 2021 a fost adaptat și redus. Pentru acest ciclu de Evaluări: 

o elevii vor susține un test de citire în limba engleză sau un test de matematică, nu 
ambele (așa cum se proceda în sesiunea anterioară a evaluărilor NAMER) 

o chestionarele vor fi administrate elevilor, cadrelor didactice de la clasele a 2-a și a 6-
a și directorilor școlari (nu se vor administra chestionare pentru părinți/tutore); și 

o evaluările vor avea loc la începutul lunii mai, pentru a acorda suficient timp între 
evaluările NAMER și testele standardizate proprii ale școlii.   

Elevii nu trebuie să învețe suplimentar pentru teste și chestionare; ele vor avea loc în timpul 
orelor normale de curs. Cadrul didactic al clasei copilului dvs. va administra testul și 
chestionarul. Inspectorii de la Ministerul Educației vor supraveghea administrarea testului la 
un anumit număr din școlile participante.  
 
Acest proiect este conform cu legislația privind protecția datelor și Regulamentul General 
privind Protecția Datelor (RGPD). Toate informațiile colectate ȋn cadrul testării vor fi folosite 
ca sursă de informare legislativă, inclusiv pentru elaborarea curriculumului și sunt complet 
confidențiale. Numerele de identificare sunt eliberate de ERC, pentru a facilita administrarea 
testelor și a chestionarelor și pentru a asigura confidențialitatea elevilor, profesorilor și 



școlilor. Nu va fi posibilă identificarea individuală a elevilor sau școlilor ȋn baza de date 
alcătuită după efectuarea studiului. Datele sunt stocate ȋn siguranță pe serverele ERC pe toată 
durata Ciclului de Evaluări Naționale, inclusiv pentru analiză și raportări ulterioare. În 
concordanță cu cea mai bună practică conform legislației curente (RGPD), ERC și școlile vor 
distruge corespondența dintre numele elevului și numărul de identificare până la data de 1 
decembrie 2021. 
 

 Dacă doriți ca și copilul dumneavoastră să participe la acest studiu,  momentan nu 
trebuie să faceți nimic.   

 Dacă doriți mai multe informații despre Evaluările Naționale din 2021, vizitați site-ul 
web al ERC - www.erc.ie/studies/namer/. 

 Dacă doriți să retrageți copilul din acest studiu, vă rugăm să discutați cu învățătoarea 
clasei copilului dumneavoastră/sau cu directorul școlii. 

 Dacă, după participarea la studiu, doriți să ștergeți datele copilului dumneavoastră, 
puteți face acest lucru contactând școala acestuia înainte data de 31 iulie 2020.  

 

Date fiind circumstanțele extraordinare din ultimele douăsprezece luni, aceasta constituie o 
oportunitate valoroasă de colectare a informațiilor actualizate. Apreciem în mod deosebit 
participarea continuă a școlilor și elevilor în aceste vremuri schimbătoare. 

Dacă aveți alte întrebări cu privire la studiu, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa 
namer2020@erc.ie. De asemenea, o puteți contacta telefonic pe Joanne, la numărul 01-
8065220.  

Vă mulțumim pentru ajutorul acordat.  

 

Cu stimă, 
 
 

 

 

Dr. Noreen Fiorentini Joanne Kiniry  

Inspector de Departament Coordonator Evaluări Naționale 

Ministerul Educației Educational Research Centre  

 (Centrul de Cercetări Educaționale) 

 


