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FIȘĂ DE PROIECT NR.18 

 

 

 

Titlu proiect: Instrumente de evaluare a parcursului școlar și a contextului educațional pentru ciclul 

liceal  

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1., intervenția 2  

Descrierea proiectului 

Obiectiv general: 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea managementului educaţional în contextul 

descentralizării sistemului de învățământ preuniversitar din Romania, în acord cu principiile care stau 

la baza noii Legi a Educației Naționale (1/2011), prin elaborarea și implementarea la nivel național a 

instrumentelor de evaluare a parcursului școlar al elevilor, precum și a Platformei digitale de 

management al parcursului școlar, destinate învățământului liceal. 

Obiective specifice 

1 Identificarea nevoilor grupului țintă privind înregistrarea și analiza parcursului școlar al 

elevilor prin realizarea unui studiu de context coerent și comprehensiv privind stadiul actual al 

dezvoltării instrumentelor de evaluare a performanțelor școlare la ciclul liceal și a influențelor 

contextului educațional (mediul școlar, local și familial al elevului) asupra acestora. 

 

2 Susținerea procesului de reforma și a descentralizării sistemului de învățământ prin 

dezvoltarea instrumentelor de evaluare a parcursului școlar și a contextului educațional 

(mediul școlar, local și familial al elevului) pe baza recomandărilor din analiza de context.  

 

3 Creșterea participării personalului didactic la programe de formare, dezvoltarea competentelor 

digitale și profesionale ale acestuia prin abilitarea în vederea aplicării instrumentelor și 

standardelor create în cadrul proiectului și a utilizării platformei digitale de management al 

parcursului școlar. 

 

4 Creşterea egalității șanselor și a participării elevilor la o educație de calitate ca urmare a 

implementării instrumentelor și standardelor de evaluare a parcursului școlar prevăzute de 

proiect. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, vor fi administrate la nivel național instrumentele 

de evaluare a parcursului școlar în școlile pilot prevăzute de proiect 

 

5 Susținerea îmbunătățirii serviciilor de orientare şi consiliere şcolară care să sprijine creşterea 

participării la educație şi ameliorarea ulterioară a performanțelor şcolare prin realizarea, cu 

sprijinul facilitatorului local, la nivelul fiecărei școli pilot, a rapoartelor individuale de parcurs 
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școlar, care vor fi prezentate beneficiarilor educației (elevi, părinți, profesori, factori 

decidenți). 

 

 

Activitățile principale ale proiectului:  

A1. Management de proiect 

A2. Analiza de context a necesităților existente în sistemul de evaluare și examinare în învățământul 

preuniversitar 

A3. Elaborarea metodologiei de definire a instrumentelor și standardelor de evaluare a parcursului 

școlar în ciclul liceal 

A4.  Formarea persoanelor din grupul țintă  

A5. Testarea și revizuirea instrumentelor pentru managementul educațional și planificare 

A6. Activități de informare, diseminare și promovare 

 

Parteneriat: 

Aplicant: Ministerul Educației Naționale 

Partener: 

P1 - Entitate privată specializată în realizarea și implementarea unei platforme integrate on-line 

Activitățile în care vor fi implicați partenerii: 

P1: A1, A2, A3, A4, A5, A6 

 

Buget total proiect: 3.000.000 EUR 

 

 

 


