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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”
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Brăila, 30.06.2014

Comunicat de presă
CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI
„E_AUTOCALITATE ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN REGIUNILE SUD – EST
ŞI MUNTENIA - SUD”
Luni 30 iunie 2014 ora 14,30 are loc la sediul Casei Corpului Didactic Brăila, o
conferinţă de presă cu ocazia lansării proiectului POSDRU/153/1.1/S/141277
„E_Autocalitate în unităţile şcolare din regiunile Sud – Est şi Muntenia - Sud” .
Beneficiarul acestui proiect este Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, iar parteneri
sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Casa Corpului Didactic Brăila şi S&T România.
Obiectivul general al proiectului consta în creşterea capacităţii inspectoratelor
şcolare judeţene, a unităţilor şcolare şi a furnizorilor de educaţie profesională iniţială de a
implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de asigurare a calităţii educaţiei în
învăţământul preuniversitar în vederea dezvoltării unor culturi organizaţionale centrate pe
îmbunătăţirea continua a calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni în intervalul aprilie 2014 –
septembrie 2015, timp în care se vor desfăşura activităţi de formare a cadrelor didactice în
domeniul calităţii învăţământului preuniversitar din cel puţin 500 de unităţi şcolare în cele 4
judeţe.
Unităţile şcolare (grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee teoretice, licee tehnice, licee
vocaţionale, colegii naţionale) vor fi sprijinite logistic şi financiar în scopul evaluării externe
efectuate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
(A.R.A.C.I.P.).
În fiecare judeţ vor fi înfiinţate centre de formare a cadrelor didactice, dotate cu
tehnică de calcul de ultimă generaţie.
La eveniment participă directori / directori adjuncţi / responsabili ai comisiilor de
evaluare şi asigurare a calităţii (C.E.A.C.) din unităţile şcolare precum şi reprezentanţi ai
partenerilor.
Mai multe informaţii puteţi obţine de la Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, tel.
0239 619160.

