
 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT NR.16 

 

 

Titlu proiect: Calitate în educaţie prin transdisciplinaritate şi noile tehnologii ale informaţiei şi 

comunicării 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1 

Descrierea proiectului:  

Proiectul propus urmăreşte satisfacerea necesităţii de modernizare şi de adaptare a învăţământului 

românesc la cerinţele societăţii bazată pe cunoaştere şi vizează completarea cadrului curricular 

existent la nivel de gimnaziu (clasa a VII-a) cu o programă şcolară opţională de tip transdisciplinar 

având ca principii fundamentale învăţarea bazată pe proiect şi utilizarea noilor tehnologii ale 

informaţiei şi comunicării 

Obiectiv general: 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ 

preuniversitar prin intermediul unor abordări transdisciplinare la nivel de curriculum opţional pentru 

elevii de gimnaziu (clasa a VII-a) care să asigure accesul la educaţie de calitate şi deprinderea unor 

competenţe cheie, inclusiv prin introducerea noilor tehnologii în procesul educativ 

Obiective specifice:  

 Îmbunătăţirea ofertei curriculare la nivelul clasei a VII-a prin intermediul unui curriculum 

transdisciplinar, elaborat în acord cu standardele de calitate în domeniul dezvoltării de curriculum 

naţional şi însoţit de instrumentele necesare implementării la nivel naţional 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru implementarea curriculumului 

transdisciplinar în cazul a 1056 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, dintre care cel 

puţin 1025 de cursanţi vor fi certificaţi în urma participării la programul de formare 

 Creşterea accesului la educaţie de calitate şi asigurarea deprinderii de competenţe cheie pentru 

elevii de gimnaziu ca urmare a pilotării curriculumului transdisciplinar concomitent cu 

îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale prin utilizarea noilor tehnologii ale 

informaţiei şi comunicării 

 Asigurarea calităţii procesului de implementare a curriculumului transdisciplinar prin intermediul 

cercetărilor evaluative 

 Informarea publicului şi promovarea proiectului prin mijloace specifice 

 

Activităţile proiectului:  

1. Management de proiect. 

2. Dezvoltarea curriculumului transdisciplinar pentru clasa a VII-a şi a instrumentelor necesare 

implementării acestuia. 

3. Formarea cadrelor didactice în vederea implementării curriculumului transdisciplinar cu ajutorul 

noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării. 

4. Pilotarea curriculumului transdisciplinar şi a instrumentelor suport pentru procesul educativ la 

nivel naţional. 

5. Realizarea cercetării evaluative în urma pilotării curriculumului transdisciplinar şi a instrumentelor 

suport. 

6. Înfiinţarea şi consolidarea unei comunităţi de bune practici. 

7. Activităţi de informare, diseminare şi promovare. 
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Parteneriat: 

Solicitant: Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare 

Externa (UMPFE) 

 

 Partener 1: Entitate privată, specializată în realizarea de resurse educaționale digitale  – 

responsabila de: 

o dezvoltarea in format digital a continuturilor si a materialelor de predare, invatare, 

evaluare si examinare elaborate 

o dezvoltarea si implementarea sistemului inovativ de predare, invatare, evaluare si 

examinare avand la baza setul de echipamente si instrumente multi-touch, utilizand 

curriculumul transdisciplinar si materialele didactice elaborate 

 Partener 2: Entitate privată, specializata în dezvoltarea și implementarea de măsuri de informare 

și publicitate, responsabila de proiectarea si implementarea activităţilor de informare, diseminare 

şi promovare 

 

Buget total proiect: 13.000.000 lei 

 Solicitant: 7.000.000 lei 

 Partener 1 & 2: 6.000.000 lei 

 

 


