Începând cu anul școlar 2012-2013, Școala Ginmazială Nicolae Romanescu Craiova
face parte din cele 200 de școli pilot din programul Sprijin pentru unităţile şcolare în
implementarea
manualului
de
evaluare
internă
a
calităţii
educaţiei/
POSDRU/85/1.1/S/55668. Proiectul este implementat de catre Agenția Română pentru
Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.
Scopul acestui proiect este de a dezvolta furnizorilor de educație capacitatea de a
elabora, implementa, evalua și revizui sisteme și proceduri de asigurare a calității educației
în învățământul preuniversitar. Subsidiar acestui scop, unul dintre obiectivele ce vizează și
școala noastră este acela al implementării și pilotării Manualului de evaluare internă a
calității, manual susținut de o aplicație informatică.
Manualul este, în fapt, un ghid pus la dispoziția școlilor pentru a realiza o evaluare
eficientă și un plan de activități privind îmbunătățirea calității conform prevederilor legale și
ținând cont de nevoile beneficiarilor.
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Capitolul 1. Fundamentele evaluării calităţii educaţiei
Capitolul 2. Planificarea evaluării interne
Capitolul 3. Realizarea evaluării interne
Capitolul 4. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor evaluării interne
Capitolul 5. Îmbunătăţirea calităţii fundamentată pe evaluarea internă
Elaborarea manualului a pornti de la următoarele întrebări-cheie:
Cât de buni suntem ? (prin comparaţie cu standardele în vigoare, cu cerinţele
beneficiarilor dar şi cu ceea ce se întâmplă în alte instituţii de învăţământ similare –
din ţară sau străinătate).
De unde ştim cât de buni suntem? (prin crearea unei baze solide de date, de dovezi,
care să fundamenteze judecata privintoare la „cât de buni suntem”).
Ce vom face în continuare pentru a deveni şi mai buni ? (prin decizii privitoare la
programe şi acţiuni menite să asigure respectarea standardelor, îndeplinirea cerinţelor
beneficiarilor şi, respectiv, pentru a ne putea compara cu „cei mai buni dintre cei
buni”).

Totodată, proiectul prevede formarea unui număr important de membrii CEAC (8000
la nivel național) în implementarea manualului de evaluarea internă și a aplicației informatice.
Menționez că printre rezultatele proiectului se numără:







culegere de bune practici;
2 conferinţe;
8 seminare regionale;
4 conferinţe de presă;
activitate de tip “helpdesk”.

Aplicația este realizată de S&T România S.R.L., iar finalizarea proiectului se preconizează a
fi în 30 septembrie 2013.

