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STRATEGIE DE EVALUARE 

În cadrul Proiectului de Acreditare Erasmus+ 

Nr. de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327 

finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului ERASMUS+ 

 

Procedura de evaluare inițiată la nivelul instituției asigură atingerea obiectivelor și obținerea 

rezultatelor urmărite. 

 

AE1:Evaluarea managementului proiectului 

Scop: Asigurarea calității managementului de proiect,în toate etapele sale,cu scopul atingerii rezultatelor 

propuse 

Responsabil: coordonatorul de proiect 

Termen: Permanent 

Instrumente de evaluare: chestionarul, observația directă 

 

AE2:Evaluarea activităților de pregătire a participanților 

Scop: Asigurarea calității activ. de pregătire care premerg activitățile de formare: selecția beneficiarilor, 

semnarea Acordurilor individuale de formare și a Contractelor tripartite, pregătirea și evaluarea lingvistică, 

pregătirea culturală, pedagogia stagiului, pregătirea pentru mobilitate și situații de risc 

Termen: după fiecare activitate 

Responsabil: Gheorghiță Geanina, Ciobanu-Ilucă Cristina 

Instrumente: chestionarul 

 

AE3:Evaluarea activităților de formare europeană 

Scop: Asigurarea calității activităților de formare, în vederea atingerii obiectivelor proiectului 

Termen: în timpul și după activitatea de formare 

Instrumente: forme diverse de evaluare aplicate de furnizorul de cursuri. Certificatul de mobilitate Europass 

și Atestatul de participare eliberate nominal de instituția furnizoare atestă atingerea obiectivelor activității de 

formare. 

Responsabil: Anatolia Education Turcia 

 

AE4: Evaluarea activităților de formare în instituția coordonatoare 

Scop: Evaluarea rezultatelor în cunoștințe, abilități, competențe a activităților de formare 

Instrumente: Raportul Individual pe Mobility Tool, chestionare de satisfacție 

Termen: August-septembrie 2022 

Responsabil: fiecare participant, coordonatorul de proiect 

 

AE5:Evaluarea activităților de multiplicare a rezultatelor învățării: un atelier de lucru la nivelul ISJ 

Botoșani 

Scop: Asigurarea multiplicării și a transferabilității rezultatelor învățării, unui număr de 50 de cadre 

didactice din județul Botoșani, cu responsabilități de management 

Instrumente: Chestionare aplicate participanților externi la activități, Procese-verbale activități 

Termen: septembrie-octombrie 2022 
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Responsabil: Ciobanu-Ilucă Cristina  

 

AE6:Evaluarea calității produsului final – Portofoliu de documente manageriale 

Scop: Asigurarea unui nivel ridicat al calității pentru produsele intelectuale elaborate de participanții la 

activitatea de formare 

Instrumente: Aprobarea în cadrul Consiliului de Administrație a procedurilor/planurilor de acțiune propuse 

Termen: noiembrie 2022 

Responsabil: directorul, coordonatorul 

AE7:Evaluarea atingerii obiectivelor și a impactului 

Scop: Asigurarea realizării obiectivelor și a impactului propus asupra elevilor, profesorilor, școlii, 

comunității locale 

Instrumente: Raportul final pe Mobility Tool, chestionare, Rapoarte de activitate pentru anii școlari următori 

Termen: noiembrie 2022 

Responsabil: coordonatorul de proiect, directorul 

 

AE8:Evaluarea financiară a proiectului 

Scop: Asigurarea unui management de calitate a resurselor financiare ale proiectului 

Instrumente: documente financiare relevante 

Termen: permanent 

Responsabil: contabilul, directorul 

 

                Director,                                                                      Responsabil proiect, 

 prof. Bolohan Gabriela                                                  prof. Cristina Ciobanu-Ilucă 


