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Comunicat de presă
Activităţi de diseminare a rezultatelor pe componentele de bază, opțională și de consiliere
din cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/138268, “Evaluare națională la standarde
europene!”
Inspectoratul Școlar Județean Bacău în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Olt și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar,
implementează proiectul “Evaluare națională la standarde europene!”.
În vederea transferului de expertiză şi de modele de bune practici la nivel local şi
multiregional şi a diseminării rezultatelor implementării proiectului, în cadrul acestuia au
fost desfăşurate, în judeţul Bacău, în perioada august-septembrie 2015, două întalniri de
lucru cu actori relevanţi din domeniul educaţiei şi două workshop-uri, după cum urmează:
-Întâlnirea de lucru pentru diseminarea rezultatelor implementării programului
„Pregatire suplimentară şi psihopedagogică pentru. promovarea cu succes a examenelor
naționale” la nivel multiregional-componenta de bază – 8 august 2015
-Întâlnirea de lucru pentru diseminarea rezultatelor implementării programului
„Pregatire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor
naționale” la nivel multiregional-componenta opţională şi de consiliere, - 28 august 2015
-Workshop-ul multiregional pentru diseminarea rezultatelor proiectului „Evaluare
națională la standarde europene!” - componenta de bază, 26 septembrie 2015
-Workshop multiregional pentru diseminarea rezultatelor proiectului „Evaluare
națională la standarde europene!” - componenta opţională şi de consiliere, 26
septembrie 2015
În cadrul evenimentelor au participat cadre didactice, elevi, decidenți la nivel
regional în domeniul educațional şi reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor.
Programul „Pregatire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu
succes a examenelor naționale”, dezvoltat în cadrul proiectului, și-a propus să genereze
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efecte pozitive pentru 4100 de elevi din învățământul gimazial, prin formarea atât a
competențelor de bază, cu accent pe trunchiul comun din Curriculumul Național, cât și pe
consilierea și orientarea elevilor în vederea alegerii studiilor și a sprijinirii acestora în
procesul de formare a competențelor cheie. Formarea acestor competențe la elevi va
asigura, pe termen scurt și mediu, rezultate superioare la examenele naționale de la
sfârșitul clasei a VIII-a, precum și la alte examene și concursuri școlare. Pe termen lung,
elevii ce parcurg programa de pregătire suplimentară descrisă mai sus, vor beneficia de o
adaptabilitate sporită la diverse contexte de învățare, putând să selecteze corespunzător
instituțiile de învățământ liceal și chiar universitar ce corespund cel mai bine profilului lor,
asigurându-se, după finalizarea studiilor, o inserție facilă și de durată pe piața muncii.
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