
 
 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013 

Investeşte în oameni ! 

 

Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a evaluărilor naționale! 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 
Proiect finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 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 initiala de calitate ” 

Titlul proiectului:  “Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a evaluărilor naționale!”, 
Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137875 

 

 

Newsletter 4 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, în calitate de Partener 1, derulează, 

împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş ca beneficiar şi Partenerul 2, Federaţia 

Naţională a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământul Preuniversitar (FNAP-IP) proiectul finanţat 

prin FSE "Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a evaluărilor naţionale", 

având ID 137875.  

Proiectul se implementează în judeţele Timiş şi Mehedinţi, într-o perioadă de 18 luni, 

între 8 aprilie 2014 și 7 octombrie 2015. Luna martie găsește proiectul în faza de derulare - 

A6 Derularea programului multiregional de educaţie tip „Pregătire suplimentară pentru 

promovarea cu succes a evaluărilor naţionale” de la final de clasa a VIII-a, cu elevii din anul 

şcolar 2014 -2015.  

Astfel, la cele 48 de unităţi de învăţământ selectate pentru etapa de derulare a 

proiectului, corespunzătoare perioadei: 2 februarie 2015 – 31 mai 2015, își desfășoară 

activitatea  80 de experţi învățare pentru componentele de bază: Limba română, Matematică 

și componenta opțională: Cultură civică și competențe antreprenoriale., Științe și tehnologii 

IT. 

Acestora se adaugă 15 consilieri școlari, corespunzători componentei de consiliere. 

Activitatea experților învățare și a consilierilor școlari este sprijinită și monitorizată în 

permanență de cei 10 experții educație, angajați în cadrul proiectului. 

Progresul elevilor este verificat prin intermediul a cinci teste aplicate pentru fiecare 

componentă, de-a lungul etapei de derulare: test inițial, test scurt, test intermediar, test scurt 

2, test final. Rezultatele obținute sunt centralizate pentru fiecare grupă de elevi. 

 

 

ECHIPA DE PROIECT P1, ISJ MEHEDINŢI 


