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COMUNICAT DE PRESĂ 

Desfășurarea reuniunii de analiză a rezultatelor testării standardizate 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță organizarea și desfășurarea în 18.07.2022, 

a reuniunii online privind analiza rezultatelor testelor standardizate, eveniment la care au 

participat reprezentanți ai echipei BRIO, d-na Gabriela Bartic și d-nii Dragoș Iliescu și Sorin 

Jianu, precum și ai școlilor care au făcut parte din Pilonul Național de  Testare Standardizată, 

dar și ai școlilor interesate de aplicarea acesteia în următorii ani școlari.  

Activitatea, coordonată de Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean 

Tulcea, d-na prof. Viorica Pavel, a constituit o analiză, cu caracter constructiv, a rezultatelor 

pilotării testării standardizate la nivelul judetului Tulcea, a modului de interpretare a acestora,  

a impactului pe care l-a avut evaluarea la nivelul unităților de învățământ, a modalităților de 

îmbunătățire a desfășurării  procesului de evaluare standardizată, plecând de la sugestii din 

partea școlilor. 

La activitate au participat directorii celor 7 școli care au pilotat evaluarea standardizată 

(Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea, Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea, 

Școala Gimnazială „Gheorghe Banea” Măcin, Liceul Teoretic „ Gheorghe Munteanu Murgoci” 

Măcin, Școala Gimnazială Dorobanțu, Școala Gimnazială Greci, Liceul Tehnologic  Topolog), 

dar și profesori și învățători, care au oferit feedback din perspectiva didactică. 

Deoarece și-au manifestat interesul față de implicarea viitoare în acest proces, 

reprezentanți ai altor 5 unități de învățământ din municipiu și județ au luat parte la discuții.  

Prin derularea acestei reuniuni, prima de acest gen la nivel național, precum au afirmat 

și reprezentanții echipei BRIO, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a consolidat comunicarea 

între factorii implicați în acest important proces susținut de către Ministerul Educației.   
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