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FIȘĂ DE PROIECT NR. 50 

 

Titlu proiect: “Resurse evaluative digitale pentru o evaluare transdisciplinara în  liceu”  

 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 1, DMI 1.1 

Descrierea proiectului 

Obiectiv general:  Proiectul vizeaza dezvoltarea si optimizarea de instrumente digitale la nivel de 

sistem preuniversitar  in vederea evaluarii inter/transdisciplinare a formarii a competentelor cheie și 

specifice la elevii din invatamantul liceal in vederea sustinerii examenului de  bacalaureat si cresterii 

ratei de tranzitie catre nivelele superioare de educatie. 

Obiective specifice: 

OS1. Îmbunătăţirea proceselor de autopoziţionare/autoevaluare ale elevilor din învăţământul 

preuniversitar liceal prin proiectarea/elaborarea/dezvoltarea de noi functionalitati in cadrul platformei 

INSAM  cu accent deosebit pe pregatirea pentru examenele de bacalaureat prin: dezvoltarea de 

resurse inter/transdisciplinare suport de testare si evaluare a nivelului de atingere a competențelor 

cheie și specifice la elevii de liceu; promovarea bunelor practici in evaluarea elevilor in cadrul 

INSAM (proiecte, jocuri, teste, rezultate deosebite, profesorul lunii, elevul lunii etc.; 

OS2. Perfectionarea competentelor profesionale în domeniul evaluării ale personalul cu functii de 

conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, precum si ale personalul din 

sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar  in vederea 

inițierii/dezvoltării evaluarii inter/transdisciplinare de competente cheie și specifice dezvoltate la 

elevii de liceu, pentru ameliorarea rezultatelor la bacalaureat și cresterea ratei de tranzitie catre 

nivelele superioare de educatie; 

OS3. Creşterea calităţii proceselor de evaluare externa a elevilor din ciclul liceal de educatie prin 

asigurarea premiselor instaurarii unei culturi unitare a evaluarii inter/transdisciplnare la nivelul 

invatamantului liceal din Romania; prin dezvoltarea unui corp comun de metodologii/ghiduri, 

proceduri si instrumente de evaluare inter/transdisciplnară externa; prin elaborarea  unui set de 

instrumente suport utile in consiliere si orientare scolara si profesionala a elevilor din invatamantul 

liceal pentru alegerea rutelor educationale superioare sau pentru încadrarea pe piața muncii; prin 

elaborarea unor procedurii unitare de raportare in domeniul evaluarii performantelor scolare de tip  

extern (INSAM) la nivel de unitate scolara/ISJ/MEN. 

 

Activităţile proiectului: 

A1 Activitati de management al proiectului.  

A2 Informare si publicitate.  

A3  Elaborarea unei metodologii de evaluare transdisciplinara.  

A4 Elaborarea unui set de instrumente suport utile in consiliere si orientare scolara si profesionala a 

elevilor din invatamantul liceal pentru alegerea rutelor educationale/profesionale 

A5  Extinderea functionalitatilor sistemului informatic si asigurarea mentenantei A6 Elaborarea 

itemilor si testelor de evaluare.  

A6 Formarea profesionala specifica a personalului din sistemul national de examinare, evaluare si 

curriculum in invatamantul preuniversitar si a personalului cu functii de conducere, monitorizare, 

evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MEN sau aflate in 

coordonarea/subordinea acestuia.  

A7 Dezvoltarea resurselor digitale de evaluare pentru elevii din liceu 
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A8 Formarea personalului cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din 

inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MEN sau aflate in coordonarea/subordinea 

acestuia 

A9 Lansarea sistemului national informatic privind evaluarea transdisciplinara in invatamantul liceal  

A 10 Studiu de evaluare a performantelor bancii de instrumente de evaluare pentru ciclul liceal 

 

Parteneriat:  

Aplicant: Ministerul Educatiei Nationale-CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI 

EXAMINARE (CNEE) 

 

Parteneri: P1 - Entitate privata specializata în realizarea și implementarea unei platforme integrate on-

line 

 

Profilul partenerului: Entitate privata specializata în realizarea și implementarea unei platforme 

integrate on-line 

 

Activitatile in care este implicat partenerul : 

 

A4 Elaborarea unui set de instrumente suport utile in consiliere si orientare scolara si profesionala a 

elevilor din invatamantul liceal pentru alegerea rutelor educationale/profesionale 

A5  Extinderea functionalitatilor sistemului informatic si asigurarea mentenantei A6 Elaborarea 

itemilor si testelor de evaluare.  

A6 Formarea profesionala specifica a personalului din sistemul national de examinare, evaluare si 

curriculum in invatamantul preuniversitar si a personalului cu functii de conducere, monitorizare, 

evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MEN sau aflate in 

coordonarea/subordinea acestuia.  

A7 Dezvoltarea resurselor digitale de evaluare pentru elevii din liceu 

A8 Formarea personalului cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din 

inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MEN sau aflate in coordonarea/subordinea 

acestuia 

A9 Lansarea sistemului national informatic privind evaluarea transdisciplinara in invatamantul liceal  

A 10 Studiu de evaluare a performantelor bancii de instrumente de evaluare pentru ciclul liceal 

 

 

Buget total proiect: 3.000.000 EURO 

 


