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FIȘĂ DE PROIECT NR. 6 

 

Titlu proiect: Perspective interdisciplinare de abordare a curriculumului-priorităţi ale formării 

continue a cadrelor didactice din  învăţământul primar 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.3. 

Descrierea proiectului:  acest proiect vizează optimizarea  aplicării demersurilor  inovative  centrate 

pe abordarea interdisciplinară în concordanţă cu planurile cadru pentru învăţământul primar, cu 

precădere pentru clasa pregătitoare, prin intermediul unui program de formare continuă şi implicit a 

unui portal de învățare - centru de resurse educaţionale online, adresat cadrelor didactice din 

învăţământul primar.  

Obiectiv general:  favorizarea oportunităţilor de valorificare practică a unor demersuri inovatoare în 

învăţământul primar, în scopul creării unui cadru propice viziunii interdisciplinare a cunoaşterii, prin 

intermediul unui program de formare continuă adresat cadrelor didactice din învăţământul primar - 

ISCED 0-3. 

Obiective specifice: 

O1: Creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ în învăţământul primar prin optimizarea 

competenţelor cadrelor didactice în contextul abordării  interdisciplinare a curriculumului  şi  

elaborării / valorificării creative a unor resurse de învăţare integrată; 

 O2: Dezvoltarea de resurse şi strategii didactice inovatoare, flexibile şi  adaptabile variatelor 

contexte din iînvăţământul primar (şcoli din mediul urban, rural, predare simultană etc.); 

O3: Proiectarea şi diseminarea  unor  modele de experienţe instructiv –educative inovatoare, cu 

caracter interdisciplinar,  relevante pentru grupul ţintă; 

O4:  Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru un număr de 5.000 de cadre didactice - grupul 

ţintă – în domeniul proiectării şi implementării strategiilor instructiv-educative interdisciplinare 

printr-un program de formare continuă inovator, desfăşurat în sistem blended learning. 

Activităţile proiectului: 

A.1. Activităţi de management al proiectului  

A.2. Activităţi de informare şi publicitate  

A.3.Investigarea gradului de adecvare cognitiv-comportamental didactică a beneficiarilor 

programelor de formare continuă anterioare privind conţinuturile furnizate şi resursele educaţionale 

aferente  

A.4. Optimizarea resurselor educaţionale aferente programului de formare acreditat şi livrat anterior 

începerii proiectului  

A.5. Optimizarea portalului de învățare online 

A.6. Organizarea unui schimb de bune practici cognitiv comportamental didactice, de bune practici 

de utilizare TIC și de resurse web a formatorilor  naționali 

A.7. Implementarea programului de formare continuă la nivel naţional,  

 

Parteneriat:  

Aplicant:Ministerul Educaţiei Naţionale 
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 P1-Entitate privată 

 P2-Entitate privată 

 

Profilul partenerului: 

 

P.1 Entitate privată, cu capacitate dovedită de a se implica în activităţile  menţionate și cu expertiză în 

softuri educaționale, programe de formare continuă asistate informatic și în conținuturi de învățare 

multimedia.  

 

P.2. Entitate privată, cu capacitate dovedită de a se implica în activităţile menţionate şi cu expertiză 

specifică de formare profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu 

competenţe în formarea iniţială şi formarea continuă. 

 

Activităţile în care sunt implicaţi partenerii: 

P.1. –A.2, A.4, A.5, A.6, A.7 

P.2. –A.2,  A.3, A.4, A.6. 

Fiecare partener va avea în vedere şi implicarea în activităţi de management la nivelul propriei 

echipe. 

 

Buget total proiect:  
 

Aplicant: 

Ministerul Educației Naționale              € 400.000 

    

Parteneri 

P1                                                           € 1.100.000 

P2                                                           € 700,000.00 

Alte categorii de cheltuieli                     € 400.000 

 

Total :                                                     € 2.600.000 

 

 

 

 


