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COMUNICAT DE PRESĂ
În luna august a continuat activitatea de consiliere în unitățile de învățământ
preuniversitar teleormănean în vederea pregătirii unităților școlare pentru a fi acreditate din
perspectiva calității.
Cinci experți consilieri calitate selectați în cadrul proiectulului ”E_sistemCalitate”
pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia ID 141294 au
realizat această activitate în 40 de școli teleormănene, oferind asistență directorilor
unităților de învățământ pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme
de autoevaluare instituţională a calităţii în vederea dezvoltării unor culturi organizaţionale
centrate pe îmbunătăţirea continuă a calităţii, prin abilitarea unităţilor şcolare a fumizorilor
de educaţie profesională iniţială de a implementa şi revizui proceduri de asigurare a
calităţii din sistemul preuniversitar de educaţie la nivel multiregional.
După încheierea vizitei, experții consiliere calitate din cadrul proiectului ”E_sistem
Calitate” pentru unităţile şcolare din Regiunile Sud – Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, ID
141294, au oferit feedback directorilor, responsabililor cu asigurarea calităţii şi altor factori
interesaţi (membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, alte cadre didactice,
părinţi, etc), privind gestionarea dovezilor existente în şcoală, fiind lămurite şi aspecte
procedurale legate de vizitele de evaluare externă ale Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii din Învăţământul Preuniversitar.
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