
 

Ne adresăm tuturor celor care cred că prin educație ne putem făuri o viață 

mai bună, în general, și celor care iubesc Liceul ”Mihail Sadoveanu” din Borca, în 

special! 

Parcurgem, ca în fiecare an, o perioadă în care atenția tuturor este îndreptată 

spre sistemul de educație, spre școală.  Cele mai mari emoții le au, bineînțeles, 

candidații la aceste examene, secondați de părinții și profesorii lor. Interesul mass-

media este captat pentru o lună de examenele naționale, respectiv Evaluarea 

Națională pentru absolvenții de clasa a VIII-a și Examenul de Bacalaureat.  Se fac 

statistici, analize, se compară rezultatele obținute de elevii din mediul rural 

raportate la cele ale elevilor din mediul urban, se trag concluzii, se schițează politici 

educaționale viitoare, se încarcă rezervoarele de speranță pentru mulți dintre noi. 

Cert este că aceste examene, cu tot ceea ce implică (organizare, desfășurare, 

subiecte, rezultate etc.) sunt  expresia sistemului de învățământ și, dacă ținem cont 

de relația de dependență mutuală școală-societate, ele reflectă starea acesteia din 

urmă. 

Deși nu oferă o viziune  atotcuprinzătoare, dar furnizează o bază de start 

pentru un  proces de analiză, cel mai uzitat indicator zilele acestea este rata de 

promovare pentru cele două examene.  

Calculate ca numărul elevilor care au promovat examenul raportat la numărul 

de elevi înscriși, la Liceul ”Mihail Sadoveanu” -  Borca, cele două rate au înregistrat 

anul acesta, înainte de contestații,  următoarele valori: 

- 82,35% - pentru Evaluarea Națională 

- 63,49% - pentru Examenul de Bacalaureat (pentru absolvenții din seria 

curentă). 

În cazul examenului de maturitate, dorim să precizăm că din totalul de 64 de 

candidați din seria curentă, 9 elevi au obținut medii peste 9 și că au existat 4 note de 

10 la anumite probe. 

Adresăm sincere mulțumiri tuturor celor care au asigurat organizarea și 

desfășurarea acestor examene în condiții foarte bune! 

Transmitem felicitări elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru rezultatele 

obținute! 

 Urăm tuturor elevilor succes mai departe în viața educațională și profesională 

și nu în ultimul rând … vacanță plăcută! 
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