FIȘĂ DE PROIECT NR.23

Titlu proiect: Materiale şi resurse educaţionale pentru predare-învățare - Limba română, clasa a V-a
Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1

Obiectiv general: Susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar prin
elaborarea și implementarea cu un grup țintă reprezentativ la nivel național de materiale şi resurse
educaţionale, folosind o abordare inovativă, care să susțină creșterea calității și îmbunătățirea
sistemului de învățământ preuniversitar concomitent cu formarea de competențe cheie și profesionale
în acord cu societatea bazată pe cunoaștere.
Obiective specifice: Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea accesului la educaţie
de calitate şi la competenţe cheie şi profesionale pentru toţi;
Dezvoltarea serviciilor şi instrumentelor alternative care să sprijine creşterea participării la educaţie şi
formare profesională precum şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
Activitățile principale ale proiectului:
A1. Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea standardelor de pregătire
profesională şi a resurselor curriculare predarea-învățarea limbii și literaturii române, clasa a V-a şi,
după caz, dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea standardelor de pregătire
profesională;
A2. Elaborarea/ actualizarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea instrumentelor, metodologiilor şi
sistemelor pentru recunoaşterea/ validarea/ certificarea învăţării anterioare, pentru dezvoltarea
curriculumului în sprijinul achiziţiilor de competenţe cheie, inclusiv pentru evaluarea achiziţiilor de
competenţe cheie şi profesionale;
A3. Introducerea şi extinderea utilizării TIC în activităţile de predare şi învăţare, management şi
planificare în învăţământul preuniversitar;
A4. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea proceselor
şi activităţilor educaţionale;
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. Realizarea de studii şi analize în sprijinul dezvoltării şi implementării
instrumentelor/mecanismelor/serviciilor pentru managementul educaţional, evaluare şi acreditare,
examinarea şi evaluarea elevilor, inspecţie şcolară, dezvoltare curriculumului, adaptarea la nevoi de
formare ale grupurilor ţintă.
Parteneriat:
Aplicant: MEN
1

Parteneri: organizaţii care au în obiectul de activitate prevăzute explicit elementele necesare
dezvoltării obiectivului general al proiectului (componenta tehnică şi cea de formare)
Activitățile în care vor fi implicați partenerii: A1, A2, A3, A4, A5, A6
Buget total: 3.000.000 EUR
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