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FIȘĂ DE PROIECT NR. 40 

 

 

Titlu proiect: Proges în educație și în cariera didactică (ProEDUcard) 

 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.3. 

 

Descrierea proiectului: Proiectul urmărește sprijnirea cadrelor didactice din învățământul preșcolar 

și primar în dezvoltarea competențelor necesare pentru dezvoltarea profesională individuală, după 

finalizarea formării inițiale 

Obiectiv general:  Creșterea calității actului educațional la nivelul învățământului preșcolar și primar 

românesc, după finalizarea formării inițiale, a oportunităților și sprijinului în carieră 

Obiective specifice: 

– Pregătirea integrată a cadrelor didactice pentru asigurarea calității intervenției sistemice la 

trecerea de la învățământul preșcolar la cel școlar 

– Dezvoltarea competențelor necesare pentru organizarea activităților de dezvoltare personală și 

pregătire pentru școala a elevilor în contexte nonformale 

Activităţile proiectului: 

 Elaborarea unui studiu cu privire la formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preșcolar și din învățământul primar (clasele care fac parte din ciclul achizițiilor 

fundamentale) românesc în ultimii cinci/zece ani și a efectelor reflectate în rezultatele școlare 

ale copiilor/elevilor; 

 Dezvoltarea si acreditarea programului de dezvoltare profesionala 

 Derularea cursurilor de formare și certificarea formabililor. 

 Constituirea unui Comitet de sprijin și a unui grup de lucru tematic pentru definirea și 

validarea de conținut a mecanismului de căutare și de monitorizare a oportunităților de 

dezvoltare și sprijin în carieră, pentru cadrele didactice care activează la cele două niveluri ale 

învățământului 

 Definitivarea mecanismului de căutare și de monitorizare a oportunităților de dezvoltare și 

sprijin în carieră, pentru cadrele didactice care activează la cele două niveluri ale 

învățământului, îndeosebi în mediul rural sau în zonele dezavantajate din punct de vedere 

socio-economic; 

 Pilotarea mecanismului de căutare și de monitorizare a oportunităților de dezvoltare și sprijin 

în carieră, pentru cadrele didactice care activează la cele două niveluri ale învățământului; 

 Validarea și promovarea mecanismului de căutare și de monitorizare a oportunităților de 

dezvoltare și sprijin în carieră, pentru cadrele didactice care activează la cele două niveluri ale 

învățământului, îndeosebi în mediul rural sau în zonele dezavantajate din punct de vedere 

socio-economic. 
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Parteneriat:  

Aplicant: 

Ministerul Educatiei Nationale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa 

(UMPFE) 

 

Parteneri: 

Partener 1, entitate publică responsabilă de furnizarea de suport educațional în dezvoltarea și 

implementarea programului de formare 

Partener 2, entitate privată specializată în furnizarea programelor de formare, responsabilă de 

monitorizarea furnizării programului de formare și revizuirea conținutului științific 

 

Buget total proiect:  13.000.000 lei 

 

Aplicant: 

 

Ministerul Educației Naționale-UMPFE și Partener 1 

7.150.000 lei 

 

Partener 2: 

 

5.850.000 lei 

 

 


