FIȘĂ DE PROIECT NR.14
Titlu proiect: Istoria recentă a României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istorie
recentă a României
Sursa de finantare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1
Descrierea proiectului: Proiectul vizează îmbunătăţirea ofertei educaţionale la nivel naţional şi
creşterea calităţii în sistemul de învăţământ prin elaborarea şi implementarea cursului opţional
Istoria recentă a României, dedicat ariei curriculare Om şi societate. Centrul pilot pentru studierea
istoriei recentă a României va constitui un spaţiu de referinţă pentru activităţi extracurriculare cu
componentă istorică şi civică, fiind la dispoziţia elevilor din toată ţara şi dupa incheierea proiectului,
reprezentand astfel un instrument esential pentru asigurarea sustenabilităţii.

Obiectivele proiectului:








Imbunătăţirea ofertei educaţionale la nivel naţional prin elaborarea programei şcolare pentru
cursul opţional de Istoria recentă a României, aferent nivelului liceal, respectiv a pachetului
educaţional suport.
Imbunătăţire accesului şi creşterea participării la programele de formare în vederea susţinerii
progresului în carieră, pentru personalul didactic prin derularea cursului de formare continuă a
profesorilor din aria curriculara Om şi societate .
Creşterea calităţii sistemului de învăţământ prin implementarea programei școlare pentru
cursul opţional de Istoria recentă a României şi a pachetului educaţional, precum şi prin
amenajarea şi dotarea centrului pilot pentru studierea istoriei recente.
Informarea publicului și promovarea proiectului prin mijloace specifice

Activităţile proiectului:
Managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului.
Dezvoltarea pachetului educaţional aferent programei opţionale.
Furnizarea de programe de formare profesională.
Optimizarea procesului instructiv-educativ formal şi extracurricular în vederea îmbunătaţirii
rezultatelor viitoare şi asigurării sustenabilităţii proiectului.
5. Activități de informare, diseminare și promovare.
1.
2.
3.
4.

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

 Partener 2: Entitate independenta, neguvernamentala implicată în numeroase proiecte de educaţie a
tinerei generaţii, ca şi în proiecte de sprijinire a dezvoltării instituţiilor democratice în societatea
românească.
 Partener 3: Entitate publica, cu expertiză în implementarea proiectelor aferente Programelor
privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene în România prin Fondul Social European, Fondul
European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune.
Buget total proiect: 3.000.000 Euro
 Aplicant: 1.665.000 Euro
 Partener 1: 1.000.000 Euro
 Partener 2: 300.000 Euro
 Partener 3:
35.000 Euro
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