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FISA DE PROIECT NR.36 

 

Titlul proiectului 

 

„Dezvoltarea resurselor umane din educaţie si creşterea calităţii învăţământului din filiera 

tehnologica prin instruirea unui grup ţinta de profesori in vederea dobândirii de competente privind 

proiectarea asistata de calculator” 

 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.3 

 

Descrierea proiectului:  

 

Dimensiunea grupului ţinta: 1000 persoane; 

 

Aria de selecţie a grupului ţinta: personal didactic din învăţământ ISCED 0-6 

 

Activitatile proiectului vor conduce la dezvoltarea resurselor umane din educaţie prin instruirea (fata 

in fata si/sau la distanta) a 1100 specialişti in proiectare asistata de calculator (CAD) facilitând 

totodata progresul in cariera didactica dar si creşterea calităţii învăţământului din filiera tehnologica 

pentru nivelul preuniversitar; grupul tinta va fi format din minim 900 persoane pentru instruire fata 

in fata (tehnologie blended learning) si minim 200 persoane pentru instruire la distanta (exclusiv e-

learning) utilizindu-se in ambele cazuri continut si platforma electronica de instruire.  

 

 

Obiectivul general: 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general de dezvoltare a capitalului uman prin 

corelarea educaţiei si invătării pe tot parcursul vieţii (Long-life-learning) cu piaţa muncii si 

asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţa a muncii modernă si 

flexibilă. 



 - 2 -  

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. imbunatatirea si lărgirea calificării cadrelor didactice din sistemul naţional de educaţie 

prin  dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire pentru 1 100 persoane, provenind din 

rândul cadrelor didactice/ personalului didactic, care să sprijine noi profesii in educaţie – 

specialist in proiectarea asistata de calculator, in contextul extinderii nivelului de utilizare al TIC, 

conform obiectivelor Strategiei TIC in învăţământul preuniversitar, al stabilizării profesorilor in 

scoli, prin implicarea lor in aceste programe de formare, asigurând totodată dezvoltarea de noi 

competente in domenii cerute pe piaţa muncii; 

2. imbunatatirea sistemului de formare iniţiala si continua a personalului didactic, inclusiv 

asigurarea calităţii prin pregătirea si asigurarea resursei umane care sa sustina activitatile de 

predare a disciplinelor din filiera tehnologica bazate pe elemente de proiectare asistata de 

calculator 

3. creşterea calităţii sistemului de educaţie prin imbunatatirea capacitaţii de utilizare a 

metodelor interactive de predare/ invatare - predare centrata pe elev, prin extinderea gradului de 

utilizare TIC in scoli: aplicaţii educaţionale specifice, sisteme de e-learning, acces la resurse 

distribuite in reţeaua Internet, etc.  

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare „Educaţia si 

formarea profesională in sprijinul creşterii economice si dezvoltării bazate pe cunoaştere” si a 

domeniului major de intervenţie „Dezvoltarea resurselor umane in educaţie si formare 

profesionala” si va susţine:   

- extinderea utilizării TIC in formarea cadrelor didactice 

- dezvoltarea de continut electronic de invatare pentru disciplinele dedicate sau care se 

bazeaza pe proiectarea asistata de calculator pentru cadrele didactice implicate si pentru elevii 

acestora  

- utilizarea eficientă a echipamentelor TIC cu care sunt si vor fi dotate şcolile, in vederea 

folosirii metodelor moderne, alternative de predare/ invatare, cu efecte benefice asupra calităţii  

sistemului naţional educaţional   

- menţinerea unui echilibru intre dotarea cu echipamente TIC, utilizarea lor eficientă, 

predarea disciplinelor din filiera tehnologica 

- îmbunătăţirea oportunităţilor de carieră ale cadrelor didactice 

reconversia unor categorii de cadre didactice către activităţi de predare de noi programe didactice 

sau chiar de formare profesionala continua 

 

 

Activităţile proiectului 
 

1. activităţi pregătitoare: lansarea proiectului, inclusiv Conferinţa de lansare a proiectului 

2. activitati specifice pentru îndeplinirea criteriilor de vizibilitate a proiectului, inclusiv a 

evoluţiei proiectului  (informare, publicitate); 

3. detalierea metodologiei de implementare a proiectului; 

4. managementul general, financiar si juridic al activitatilor proiectului; 

5. pregătirea si alocarea logisticii existente pentru implementarea proiectului; detalierea 

necesarului de suplimentare prin achiziţie a logisticii existente; 

6. lansarea si implementarea procedurilor de achiziţii pentru completarea logisticii necesare 

proiectului 
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7. proiectarea si implementarea metodologiei de selecţie a instituţiilor de învăţământ care vor 

face obiectul implementării proiectului; 

8. proiectarea metodologiei de selecţie a personalului din grupul ţinta si de colectare a datelor 

acestora; 

9. identificarea si analiza soluţiilor TIC existente in instituţiile de învăţământ care vor face 

obiectul implementării proiectului 

10. proiectarea instrumentelor (chestionare etc.) si activitatilor necesare identificarii membrilor 

grupului tinta si a institutiilor de care apartin acestia. 

11. identificarea nevoilor reale de formare a cadrelor didactice utilizate in programele dedicate 

sau bazate pe proiectarea asistata de calculator,  

12. Proiectarea modulelor de instruire conform nevoilor reale de formare a cadrelor didactice 

utilizate in programele dedicate sau bazate pe proiectarea asistata de calculator; 

13. Proiectarea tematicilor de instruire pe module; 

14. Autorizarea programului de formare; 

15. pregătirea materialelor de instruire si a platformei e-Learning necesare, inclusiv a conţinutului 

de formare conform nevoilor reale identificate; 

16.  utilizarea si administrarea platformei electronice 

17. Colectarea datelor membrilor grupului tinta si incarcarea acestora in baza de date a platformei 

electronice suport; 

18. Administrarea grupului tinta (impartirea in grupe de studiu, alocarea de resurse pentru fiecare 

grupa de studiu, planificarea activitatilor fiecarei grupe de cursanti); 

19. elaborarea metodologiei formarii si a instrumentelor de formare adecvate; 

20. configurarea, echiparea si pregătirea a 8 centre regionale de formare a grupului tinta, prin 

identificarea celor mai potrivite locaţii si utilizarea parţiala a bazei de echipamente existente 

(inclusiv achizitii specifice); 

21. selectarea echipei de formatori pentru cele 8 centre regionale de formare; 

22. pregătirea echipei de formatori pentru o abordare unitara a formarii si pentru o cunoaştere cât 

mai buna a particularităţilor legate de programul de formare si de grupul ţinta; 

23. pregatirea echipei de evaluatori de competente  pentru o abordare unitara a evaluarii si pentru 

o cunoaştere cât mai buna a particularităţilor legate de programul de formare si de grupul ţinta; 

24. evaluarea programului de formare proiectat si verificarea conformităţii lui cu cerinţele 

administrării eficiente a infrastructurii naţionale TIC din Sistemul Naţional de învăţământ; 

25. organizarea si desfăşurarea activitatilor de formar a grupului tinta; 

26. monitorizarea sesiunilor de formare, colectarea si interpretarea feedback-ului exprimat de 

absolventi si formatori cu privire la desfasurarea sesiunilor de formare; 

27. aplicarea de masuri corective pentru respectarea parametrilor de calitate; 

28.  organizarea si desfăşurarea  evaluării competentelor specialistilor formati la distanta pentru 

proiectarea asistata de calculator din grupul ţinta (200 de procese de evaluare) 

29. certificarea cu recunoaştere naţionala a competentelor specialistilor formati la distanta pentru 

proiectarea asistata de calculator, având ca referenţial Standardul Ocupaţional pentru ocupaţia 

respectiva 

30. evaluarea finala a rezultatelor proiectului; gradul de răspuns fata de obiectivele iniţiale 

inclusiv prin evaluarea creşterii performantelor cadrelor didactice/specialistilor formati fata in 

fata sau la distanta pentru proiectarea asistata de calculator; 
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31. elaborarea de propuneri pentru utilizarea si valorificarea rezultatelor obţinute; 

32. elaborarea unui ghid de bune practici rezultate prin implementarea proiectului; organizarea 

unui eveniment (Conferinţa) de diseminare a rezultatelor proiectului. 

 

 

PARTENERIAT: 

 

 Aplicant: Ministerul Educatiei Nationale 

  

 Partener: furnizor de formare continua cu experienta in furnizarea programelor 

pentru specialisti in proiectarea asistata de calculator si in implementarea de proiecte FSE 

pentru formarea specialistilor din Sistemul National de Invatamint; entitate publica sau 

privata care are in obiectul de activitate cod CAEN 8559 

 

 

 Activitatile in care sunt implicati partenerii: 1-32 

 

 

BUGET TOTAL PROIECT: 

  

 Aplicant - Ministerul Educatiei Nationale: 3.750.000 lei 

 

 Parteneri: 8.750.000 lei 

 

 Total: 12.500.000 lei 

 

 


