
 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT NR.15 

 

Titlu proiect: Programa școlară și pachet educaţional pentru Istorie, clasa a V-a 

Sursa de finantare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1  

Descrierea proiectului: Proiectul vizează promovarea extinsă a rezultatelor obţinute, prin 

implementarea activităţilor prevăzute, a noii programe şcolare de istorie și a pachetului educaţional. 

Programa şcolară, la rândul ei, va fi un element de stabilitate pentru sistemul de învăţamânt, dincolo 

de încheierea proiectului. Programa școlară, manualele tipărite, oferite şcolilor prin proiectul propus 

vor putea fi utilizate de generaţii succesive de elevi, care vor beneficia astfel de avantajele tehnologiei 

digitale. 

Obiectivul general al proiectului este de a creşte accesul la un învăţămant de calitate prin intermediul 

unor demersuri educaţionale inter și transdisciplinare orientate către dezvoltarea competenţelor 

solicitate de societatea modernă și prin optimizarea procesului educaţional. 

Obiectivele proiectului:  

 Imbunătăţirea ofertei educaţionale pentru studiul Istoriei de către elevii de clasa a V-a, 

pornind de la o analiză pertinentă a situaţiei actuale, prin dezvoltarea programei școlare și a 

unui pachet educaţional suport  

 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin derularea programului de 

formare pentru un grup alcătuit din 1056 de cadre didactice care predau Istorie și certificarea a 

cel puţin 1025 de cadre didactice dintre participanţii la formare  în  aplicarea noii programe și 

în  utilizarea pachetului educaţional cu resurse interactive de învăţare. 

 Creşterea calităţii sistemului de învăţământ prin implementarea noii programe școlare de 

Istorie pentru clasa a V-a și a pachetului educaţional suport, respectiv prin realizarea de 

cercetări, studii și analize  în  rândul beneficiarilor proiectului privind implementarea 

programei. 

 Stimularea beneficiarilor direcţi ai proiectului să contribuie la îmbunătăţirea continuă a 

pachetului educaţional prin implicarea acestora într-un proces de feedback tip concurs de 

propuneri finalizat cu premierea celor mai bune soluţii 

 Identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a proceselor educaţionale din România și de 

promovare a iniţiativelor educaţionale româneşti pe plan european prin realizarea unui schimb 

de bune practici cu parteneri din spaţiul comunitar european 

 Informarea publicului și promovarea proiectului prin mijloace specifice 

 

Activităţile proiectului:  

1. Managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului 

2. Dezvoltarea programei şcolare și a pachetului educaţional pentru disciplina Istorie, clasa a V-a 

3. Formarea cadrelor didactice în  vederea implementării noii programe şcolare și a pachetului 

educaţional pentru disciplina Istorie, clasa a V-a    

4. Implementarea noii programe şcolare utilizând instrumentele suport oferite de pachetul 

educaţional pentru disciplina Istorie, clasa a V-a 

5. Activități de informare, diseminare și promovare 

 

Parteneriat: 

 Aplicant: Ministerul Educației Naționale. 
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 Partener 1: Entitate privată, specializată în realizarea de resurse educaționale digitale.  

 Partener 2: Entitate subordonata Ministerul Educației Naționale, cu expertiză în domeniul formării 

cadrelor didactice. 

 

Buget total proiect: 3.000.000 Euro 

 Aplicant:    1.740.000 Euro 

 Partener 1: 1.200.000 Euro 

 Partener 2:      60.000 Euro 


