
 
 

Gazeta Matematică recomandă Brio în vederea pregătirii 
pentru evaluarea națională 2017 și pentru Bacalaureat 2017 

 
 

 
 
Una dintre cele mai importante nevoi ale sistemului educațional din România este necesitatea unei 
metode de evaluare obiective, capabile să indice cu acuratețe gradul de pregătire al elevilor. 
 
LANSARE 
 
La 1 iunie 2016 a fost lansat Brio, primul sistem de testare standardizată din România, cu teste digitale 
care măsoară în mod riguros performanța la matematică pentru elevii din clasele I-XII.  
 
Gazeta Matematică. salută lansarea sistemului Brio: 
 
„Această metodă de testare standardizată este un mare pas înainte pentru măsurarea nivelului de 
pregătire al elevilor din România. Platforma de testare online www.brio.ro reprezintă în sfârșit o soluție 
de evaluare la standarde internaționale, prin care fiecare școlar testat află exact ce știe și ce nu știe la 
matematică, precum și la ce capitole ar trebui să lucreze pentru creșterea notelor sale la evaluarea 
națională, la Bacalaureat sau chiar la olimpiade.  
 
Echipa Gazeta Matematică a verificat amănunțit și a avizat fiecare din itemi de matematică disponibili 
pe www.brio.ro. Din acest motiv îi încurajăm pe elevi, părinți și profesori să folosească testele Brio cu 
încredere, având în vedere și faptul că ele sunt concepute pentru testare constantă nu doar pentru o 
singură evaluare. Aflarea nivelului real de cunoștințe este primul pas către evoluție”, declară profesorul 
Radu Gologan, coordonatorul lotului olimpic român pentru Olimpiada Internațională de Matematică.  
 
 
 
 
CUM FUNCȚIONEAZĂ 
Metoda Brio este dezvoltată de experți conform celor mai noi standarde internaționale și permite 
testarea pe baza unor credite care se achiziționează online. Fiecare elev trebuie să își configureze testul 
potrivit selectând clasa și capitolele pentru care dorește evaluarea.  
 

http://www.brio.ro/


Testele standardizate Brio sunt extrem de riguroase și au în spate o bază formată din peste 20.000 de 
probleme și întrebări de matematică, testate în prealabil pe 60.000 de copii din toată țara. De aceea 
ele evaluarea repetată  a aceluiași copil, fără ca întrebările să fie aceleași.  
 
UN INSTRUMENT UTIL PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT 2017 
Elevii care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat 2017 își pot măsura astfel nivelul de cunoștințe 
ori de câte ori simt nevoia, lunar sau chiar săptămânal, pentru a înțelege unde se situează și ce mai au 
de învățat. De asemenea, prin intermediul unui dashboard dinamic, fiecare elev testat și fiecare părinte 
poate urmări evoluția de la o evaluare la alta, anticipând astfel rezultatele la examen.  
 
Și elevii interesați de evaluarea națională 2017 își pot măsura și îmbunătăți performanța cu ajutorul 
testelor digitale. Un atu important este aici faptul că sistemul Brio indică pentru fiecare elev poziția 

ocupată la nivel național, comparativ cu toți ceilalți elevi de aceeași vârstă din țară (sub formă de scor 
centilă). 
 
Gazeta Matematică încurajează elevii și părinții să preia responsabilitatea propriei evoluții educaționale, 
atât prin învățare constantă cât și prin evaluare cu ajutorul unor metode digitale obiective, cum sunt 
testele Brio. 
 

Pentru că viitorul nu se ghicește, se pregătește, vă invităm să începeți chiar de azi cu www.brio.ro! 

  

 

 

 

http://www.brio.ro/

