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Comunicat de presă
Premierea elevilor 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!”, care are ca

obiectiv constituirea unui cadru eficient și durabil de dezvoltare și evaluare sistematică a
procesului de formare a competențelor cheie la elevii din ciclul gimnazial,
Proiectul și-a propus dezvoltarea unui program integrat de pregătire suplimentară
pentru examenele naționale, în măsură să pregătească eficient elevii din ciclul gimnazial
pentru a răspunde exigențelor testărilor naționale.
În vederea menţinerii elevilor în grupul ţină şi a motivării participării acestora la
programul de educatie „Pregatire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu
succes a examenelor naţionale ce vor avea loc la final de clasa a VIII-a, au fost realizate
activităţi atractive, care au îmbinat învăţarea cu educaţia nonformală, în cadrul unor
competiţii care au pus accent pe realizarea unui progres în învăţare.
Câştigătorii acestor competiţii au fost 200 de elevi de toate cele 46 de scoli din proiect.
Cei 200 de elevi, premiaţi în cadrul unor festivităţi de premiere desfăsurate la ISJ
Olt în zilele de luni, 05.10.2015 şi marți 06.10.2015, au primit câte o tabletă, ca răsplată
pentru progresul înregistrat în cadrul programului de educatie „Pregatire suplimentară şi
psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale” şi a rezultatului
obţinut la examenul de Evaluare Naţională clasa a VIII-a.
Pentru detalii:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
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E-mail: isjbacau@isj.bc.edu.ro
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