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Comunicat de presa

Avem nevoie de calitate in scoala romaneasca!
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INTRARE/IE§IRE

ARACIP ofera tuturor un iu i t i lo r de invafamant preuniversitar, la dcbutul anului
scohir 2012 -2013, Ghidul general - Calitate in scoala din Romania prin standarde
si standarde de referinfa (http://aracip.edu.ro).
Ghidul a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercet&rii, Tineretului si
Sportului nr. 4688/29.06.2012 si cuprinde cerintele minimale pentru serviciile
educationale, respectiv standardele specifice de calitate pentru invatamantul
preuniversitar.

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP),
impreuna cu o echipa de colaboratori, a elaborat Ghidul general - Calitate in §coala
din Romania prin standarde sj standarde de referinfa, cerin|ele minimale pentru
serviciile educationale, precum si standardele specifice de calitate pentru
invatamantul preuniversitar in cadrul proiectului Dezvoltarea sistemului national de
management si asigurare a calita^ii in invatamantul preuniversitar - ID 2984,
proiect cofinanfat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul s-a derulat in perioada 2008-2011.

Scopul acestor materiale informative este de a facilita, pentru toate unitatile §colare din
Romania:

• mai buna intelegere a tuturor cerin^elor cuprinse in standardele educa^ionale
existente in Romania, aprobate prin hotarare a Guvernului;

• autoevaluarea realista §i obiectivS a propriei activita^i, in scopul imbunatatirii
rezultatelor elevilor si al corelarii cu realita^ile sociale, economice si culturale locale;

• cunoasterea documentelor si a celorlalte dovezi necesare in demersurile de evaluare
externa, realizate de catre orice autoritate educa^ionala si discernerea documentelor
strict necesare de cele ,,surplus" sau ,,maculatura";

• in^elegerea, de catre fiecare actor din scoala, a rolului specific in sustinerea inva^arii
si a dezvoltarii elevilor, adica in realizarea funcjiei sociale fundamentale a oricarei
unitap §colare.

Materialele informative elaborate in cadrul proiectului ..Dezvoltarea sistemului national
de management §i asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar - ID 2984" au fost
tiparite, multiplicate si distribuite in toate unitatile de inva|amat preuniversitar,
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public si privat, din intreaga fara. Ele pot fi consultate si pe pagina web a
ARACIP: http://aracip.edu.ro.

A

Intelegerea si implementarea, de catre fiecare responsabil de calitate din ficcare
unitate de invatamant preuniversitar, a standardelor si standardelor de referinja,
inseamna situarea pe calea asigurarii calitatii.

Calitatea se dovedeste, iar dovada suprema este progresul fiecarui elev.

Presedinte ARACIP,

Constantin $erban IpSIFESCU


