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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 
Axa prioritară: 1. “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.1 “Acces la educaţie şi formare 
profesională iniţială de calitate” 
Titlul proiectului: “Calitate în managementul unităţii şcolare” 
Cod contract: POSDRU/85/1.1/S/63160 
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova în parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar – ARACIP, Asociaţia SHOTRON şi Standing 

International Conference of Central and General Inspectorates of Education, 

anunţă că, pe data de 30 septembrie 2010, va avea loc lansarea Proiectului 

“Calitate în managementul unităţii şcolare”, proiect finanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane.  

Proiectul urmăreşte, până în luna mai 2013, îmbunătăţirea calităţii 

procesului de management al unităţilor de învăţământ preuniversitar prin 

dezvoltarea competenţelor personalului implicat în elaborarea şi evaluarea 

documentelor de planificare managerială şi crearea unor instrumente pentru 

asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea managementului şcolar.  

Pentru atingerea acestui obiectiv general se vor parcurge următoarele 

etape: 
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• Elaborarea, testarea şi validarea unui instrument de corelare a 

autoevaluării cu evaluarea externă efectuată de inspectoratul şcolar, 

pentru asigurarea calităţii managementului şcolar, bazat pe 

exemplele de bună practică ale organismelor omoloage din ţări UE;  

• Dezvoltarea competenţelor a 1000 directori de unităţi şcolare, din 

Regiunile de Dezvoltare Sud – Muntenia şi Bucureşti  - Ilfov, în 

elaborarea şi implementarea documentelor de planificare 

managerială; 

• Elaborarea şi implementarea unui program de dezvoltare a 

competenţelor a 80 inspectori, din Regiunile de Dezvoltare Sud – 

Muntenia şi Bucureşti  - Ilfov, în evaluarea documentelor de 

planificare managerială şi a planurilor operaţionale; 

• Elaborarea şi implementarea unui program de formare acreditat; 

• Dezvoltarea şi pilotarea de instrumente şi resurse educaţionale 

digitale pentru 80 inspectori şi 1000 directori din Regiunile de 

Dezvoltare Sud – Muntenia şi Bucureşti  - Ilfov, în vederea 

dezvoltării competenţelor cheie şi a abilităţilor de bază necesare 

pentru asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea managementului şcolar;  

• Facilitarea dezvoltării competenţelor de monitorizare, evaluare şi 

consiliere managerială pentru 80 inspectori, din Regiunile de 

Dezvoltare Sud – Muntenia şi Bucureşti  - Ilfov, prin schimburi de 

experienţă de tip „vizite de studiu” efectuate în instituţii similare din 

Europa. 
 

  
 Ploieşti,  
13 septembrie 2010 


