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FIȘĂ DE PROIECT NR.24 

 

 

 

Titlu proiect: Monitorizarea și evaluarea procesului educațional. Managementul inspecției 

instituțiilor de educație. 

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1 

Descrierea proiectului 

Obiectiv general: 

Asigurarea calității, modernizarea managementului și perfecționarea personalului cu atribuții în 

sistemul de monitorizare, evaluare și control al ministerului educației și al inspectoratelor școlare, 

prin dezvoltarea de  instrumente și proceduri pentru inspecția școlară generală a unităților de 

învățământ preuniversitar  și prefigurarea cadrului de definire a registrului național online de 

inspecție, prin extinderea utilizării TIC în activitățile de management și planificare în învățământul 

preuniversitar. 

Obiective specifice: 

1 Identificarea nevoilor grupului țintă  prin realizarea unui studiu de context privind stadiul 

actual al reglementărilor și dezvoltării instrumentelor referitoare la inspecția instituțiilor de 

educație din învățământul preuniversitar, precum și la monitorizarea procesului educațional. 

2 Asigurarea calității și promovarea inovării prin introducerea și extinderea utilizării TIC în 

activitatea de management a inspecției instituțiilor de educație din învățământul preuniversitar 

prin intermediul unei platforme integrate on-line pentru managementul inspecției instituțiilor 

de educație. 

3 Susținerea procesului de asigurare a calității și de modernizare a managementului educațional 

prin dezvoltarea de instrumente si proceduri suplimentare care sa permită o mai buna aplicare 

a  Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, pentru componenta 

inspecție școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar. 

4 Susținerea procesului de asigurare a calității și de modernizare a managementului educațional 

prin elaborarea metodologiei de monitorizare a activității de inspecție a inspectoratelor 

școlare și a regulamentului de inspecție a inspectoratelor școlare și a palatelor și cluburilor 

copiilor.  

5 Creșterea participării personalului din ministerul educației și inspectoratele școlare la 

programe de formare, și dezvoltarea competentelor digitale și profesionale ale acestuia prin 

abilitarea în managementul inspecției instituțiilor de educație din învățământul preuniversitar. 

6 Identificarea și realizarea unui schimb de bune practici implementate în alte țări ale Uniunii 

Europene privind managementul inspecției instituțiilor de educație din învățământul 

preuniversitar. 
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Activitățile principale ale proiectului:  

A1. Management de proiect 

A2. Realizarea  analizei de nevoi privind stadiul actual al dezvoltării reglementarilor și instrumentelor 

pentru managementul inspecției instituțiilor de educație din învățământul preuniversitar 

A3. Elaborarea de noi instrumente si proceduri suplimentare pentru inspecția școlară generală si 

introducerea utilizării instrumentelor TIC in activitățile de management a inspecției instituțiilor de 

educație din învățământul preuniversitar 

A4. Elaborarea de noi metodologii, instrumente și proceduri pentru asigurarea calității inspecției 

instituțiilor de educație din învățământul preuniversitar din Romania 

A5. Formarea persoanelor din grupul țintă în vederea  aplicării  Regulamentului de inspecție a 

unităților de învățământ preuniversitar, a procedurilor și instrumentelor pentru inspecția unităților de 

învățământ preuniversitar  

A6. Activități de informare, diseminare, și schimburi de bune practici  

 

Parteneriat: 

Aplicant: Ministerul Educației Naționale 

Parteneri: 

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

P2 - Partener de comunicare 

 

Activitățile în care vor fi implicați partenerii: 

P1: A1, A3, A4, A5, A6 

P2: A1, A2, A4, A5, A6 

 

Buget total proiect: 3.000.000 EUR 

 

 


