FIȘĂ DE PROIECT NR.19

Titlul proiectului: ConSiM - Curriculum inter-disciplinar și simulari e-Learning de Protecția
consumatorului, sănătate și mediul înconjurător, nivel liceal
Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1
Descrierea proiectului
Obiectiv general:
Încurajarea accesului la o educație de calitate a elevilor din învățământul liceal, prin demersuri
educaționale inter-disciplinare și cu ajutorul TIC, în scopul dezvoltării competențelor cheie și
profesionale ale acestora.
Obiective specifice:
O1. Dezvoltarea de metodologii, mecanisme şi instrumente pentru asigurarea accesului la educaţie de
calitate şi la competenţe cheie şi profesionale pentru toţi, prin recunoaşterea/ validarea/ certificarea
învăţării anterioare și prin dezvoltarea de curriculum în sprijinul achiziţiilor de competenţe cheie;
O2. Dezvoltarea serviciilor şi instrumentelor alternative care să sprijine creşterea participării la
educaţie şi formare profesională precum şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor din
învățământul liceal;
O3. Modernizarea sistemului de învăţământ preuniversitar, inclusiv asigurarea calităţii,
perfecţionarea personalului şi promovarea inovării.
O4. Integrarea principiului dezvoltări durabile în instrumentele şi metodologiile, procesele de predare
şi instruire şi activităţile dezvoltate, în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra problemelor
de mediu, prevenirea poluării etc.
Activitățile proiectului:
A1. Management de proiect.
A2. Realizarea de activități și evenimente de informare, diseminare și promovare.
A3. Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea standardelor de pregătire
profesională şi a curriculumului. Realizarea unui curriculum inter-disciplinar național și a unui pachet
educațional de Protecția consumatorului, sănătate și mediu înconjurător.
A4. Dezvoltarea a 15 simulări de e-Learning, postate in website-ul proiectului, cu scopul
îmbunătățirii metodelor de predare și învățare, a managementului și a planificării în învățământul
preuniversitar, prin introducerea și extinderea instrumentului inovator de TIC.
A5. Formarea şi perfecţionarea persoanelor aparţinând grupurilor ţintă (cu excepţia grupului ţintă
„elevi”) în vederea elaborării/ actualizării/ revizuirii/ testării/ implementării de metodologii,
instrumente şi proceduri.
A6. Realizare, mentenanță website și asistență tehnică instrumente informatice generate de proiect.
A7. Organizare Concurs în cadrul proiectului.
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A8. Realizarea de studii şi analize
instrumentelor/mecanismelor/serviciilor.
A9. Monitorizare și evaluare.

în

sprijinul

dezvoltării

şi

implementării

Parteneriat:
Aplicant: Ministerul Educației Naționale
Parteneri:
o P1: Partener specializat în realizarea și implementarea produselor multimedia și de platformă
on-line
Activitățile în care vor fi implicați partenerii:
P1: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9
Buget total proiect: 3.000.000 EUR
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