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FIȘĂ DE PROIECT NR.11 

 

 

Titlu proiect: Programă şcolară şi pachet de resurse educaţionale pentru Limba Engleză, clasa a 

V-a 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1 

Descrierea proiectului:  

Proiectul propus vizează racordarea disciplinei de studiu Limba Engleză la dezvoltările curriculare 

și tendințele tehnologice actuale, centrate pe rezultate explicite și evaluabile ale învățării dar și 

compatibilizarea cu standardele europene prin formarea domeniilor de competențe-cheie, 

îndeosebi a competențelor de comunicare și a celor culturale, indispensabile vieții active într-o 

societate a cunoașterii specifică secolului XXI. Proiectul contribuie la creşterea calităţii şi 

îmbunătăţirea sistemului de învăţământ preuniversitar concomitent cu formarea de competenţe 

cheie şi profesionale în acord cu societatea bazată pe cunoaştere. 

Obiectiv general: 

Obiectivul general al proiectului îl constituie susţinerea procesului de modernizare a 

învăţământului preuniversitar prin elaborarea şi pilotarea cu un grup țintă reprezentativ la nivel 

naţional a programei şcolare de Limba Engleză pentru clasa a V-a, folosind o abordare inovativă şi 

extinzând utilizarea TIC în activităţile de predare-învățare-evaluare, care să susţină creşterea 

calităţii şi îmbunătăţirea sistemului de învăţământ preuniversitar concomitent cu formarea de 

competențe cheie şi profesionale în acord cu societatea bazată pe cunoaştere.  

Obiective specifice:  

 Îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru studiul Limbii Engleze de către elevii de clasa a V-a 

prin realizarea unei programe şcolare moderne centrate pe elev şi a unui pachet de resurse 

educaţionale suport. 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru implementarea noii programe şcolare 

şi pentru utilizarea resurselor educaţionale suport în cazul a 1056 de cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar; în urma participării la programul de formare vor fi certificaţi cel 

puţin 97% dintre cursanţi. 

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

elevii din sistemul de învăţământ preuniversitar ca urmare a pilotării noii programe şcolare de 

Limba Engleză pentru clasa a V-a împreună cu resursele educaţionale suport. 

 Promovarea oportunităţilor de îmbunătăţire a proceselor educaţionale prin schimburi de bune 

practici. 

 Informarea publicului şi promovarea proiectului prin mijloace specifice. 

Activităţile proiectului:  

1. Management de proiect. 

2. Dezvoltarea programei şcolare şi a resurselor educaţionale având în prim-plan ghidul 

multimedia interactiv, pentru predarea Limbii Engleze la clasa a V-a. 

3. Formarea cadrelor didactice în vederea implementării programei şcolare şi a resurselor 

educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului. 

4. Implementarea programei şcolare de Limba Engleză pentru clasa a V-a cu ajutorul resurselor 

educaţionale având în prim-plan ghidul multimedia interactiv. 
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5. Înfiinţarea şi consolidarea comunităţii de bune practici a cadrelor didactice din România şi a 

profesorilor din Marea Britanie cu scopul îmbunatăţirii permanente a mijloacelor şi metodelor 

de predare a Limbii Engleze la clasa a V-a. 

6. Activităţi de informare, diseminare şi promovare. 

 

Parteneriat: 

 Aplicant: Ministerul Educației Naționale. 

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

 Partener 2: Entitate privată, cu expertiză în domeniul formării cadrelor didactice de Limba 

Engleză. 

Buget total proiect: 3.000.000 Euro 

 Aplicant: 1.700.000 Euro 

 Partener 1: 1.230.000 Euro 

 Partener 2: 70.000 Euro 

 


