
        

 

 

                 

 

   

  

 

 

 

 In perioada 24 – 27 octombrie 2013, a avut loc la Sinaia,Conferinta finală a 

proiectului  “Un învățământ performant bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a 

evaluărilor internaționale privind rezultatele învățării “. 

Evenimentul a reunit directori generali, consilieri din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, 

inspectori şcolari generali din întreaga ţară, directori ai caselor corpului didactic, formatori şi 

membrii echipei de implementare a proiectului. Activităţile conferinţei s-au desfăşurat la Centrul 

Internaţional de Conferinţe “Cazino” Sinaia. 

                  Agenda evenimentului a reunit pe parcursul a patru zile atât activităţi în plen cât şi 

ateliere de lucru care să  prezinte  implicaţiile şi beneficiile produselor proiectului pentru şcolile din 

România. Activităţile din plen au reunit mari oameni de  ştiinţă: dr. Eugenio Gonzales-SUA, prof. 

Basarab Nicolescu, Centrul Internaţional pentru Cercetare şi Studii Transdisciplinare –Franţa, prof. 

Howard Gardner, SUA,  şi academ Solomon Marcus, Romania care au captat atenţia tuturor 

participanţilor cu  intervenţiile deosebit de interesante. 
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 Proiectul ”Un învățământ performant bazat pe decizii fundamentate – Strategii 

de valorificare a evaluărilor internaționale privind rezultatele învățării„ este finanţat de Fondul 

Social European şi Guvernul României prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013 (POS DRU), în cadrul Axei Prioritare 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”. Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea capacității de utilizare a bazelor de date  

naționale rezultate din studiile comparative internaționale TIMSS și PIRLS în vederea 

ameliorării  calității sistemului educațional românesc.  
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Obiectivele specifice :  

 Creșterea capacității instituționale de analiză a bazelor de date naționale rezultate din 

evaluările  internaționale TIMSS și PIRLS referitoare la rezultatele învățării ;  

 Realizarea unor diagnoze referitoare la achizițiile elevilor din perspectiva identificării 

greșelilor tipice în învățarea deprinderilor de lectură, a matematicii și a științelor, în vederea 

dezvoltării  competențelor cheie; Dezvoltarea capacității de evaluare a performanțelor elevilor 

prin furnizarea de instrumente, validate pe populația școlară românească, în scopul utilizării 

acestora în practica evaluării  formative/ sumative;  

 Utilizarea de strategii inovative în proiectarea și organizarea demersului didactic pentru 

remedierea greșelilor tipice la matematică, științe și lectură;  

  Ameliorarea curriculumului la matematică, științe (primar - gimnaziu) și la limba și literatura  

română (clasele I – IV), pe baza diagnozelor rezultate;  

  Actualizarea bazelor de date naționale referitoare la achizițiile învățării în domeniile lecturii,  

matematicii și stiintelor, după patru ani de școlaritate, și la matematică și științe, după opt ani 

de școlaritate, prin implementarea instrumentelor de test TIMSS și PIRLS 2011. 

 

CCD Dolj , 

Prof. met.  Nicoleta LITOIU, nicoleta.litoiu@yahoo.com 


