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FIȘĂ DE PROIECT NR.43 

 

Titlu proiect: Abilitarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar în vederea dezvoltării 

competențelor socio-emoționale la copii 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.3 

Descrierea proiectului:  proiectul vizează crearea de oportunități de dezvoltare profesională pentru 

cadrele didactice din învățământul preuniversitar, din invatamantul preșcolar și primar 

Obiectiv general:   

Imbunatatirea calificarii cadrelor didactice din invatamantul prescolar si primar prin programe de 

formare profesionala continua care urmaresc abilitarea acestora de a dezvolta competente socio-

emotionale la copii prin implementarea unui curriculum inovativ. 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea si acreditarea unui program  inovativ de formare profesionala fundamentat pe 

teorii psihologice validate empiric in vederea perfectionarii competenţelor profesionale ale 

cadrelor didactice din învăţământul prescolar si primar  din regiunile Nord-Vest, Vest si 

Centru 

 Promovarea inovatiei in pregatirea profesionala a cadrelor didactice din grupul tinta prin 

dezvoltarea unui sistem blended-learning interactiv si a unei comunitati profesionale online 

care sa sustina si faciliteze  programele de formare continua ale acestuia.    

 Furnizarea programului  de formare profesionala continua pentru un numar de 1500 cadre 

didactice din învăţământul prescolar si primar, utilizand strategii si tehnologii moderne de 

formare a adultilor coroborate prin echiparea acestora cu un set de instrumente psiho-

educationale special destinate  dezvoltarii  competentelor socio-emotionale si de 

management comportamental la copiii prescolari si scolari mici. 

 Cresterea gradului de constientizare cu privire la responsabilitatile cadrelor didactice in 

domeniul dezvoltarii competentelor  transversale la copii prin proiectarea si elaborarea unor 

recomandari generale, aplicabile la nivel national, cu privire la formarea si echiparea cu 

instrumente specifice a personalului didactic preuniversitar in vederea facilitarii 

achizitionarii acestor competente de catre prescolari si scolari mici.  

 

Activităţile proiectului: 

 Proiectarea si elaborarea unui curriculum inovativ, conform standardelor psihoeducaționale 

internaționale, destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar,si primar, (Partener 1) 

 Acreditarea programului de formare, (Partener1) 

 Crearea portalului destinat formarii in sistem blended-learning a cadrelor didactice din grupul 

tinta, (Solicitant) 

 Dezvoltarea continuturilor adaptate specificului formarii in sistem blended learning, 

(Solicitant, Partener 1) 

 Specializarea expertilor formatori prin parcurgerea unui program de formare  in teoría rational 

emotiva si comportamentala, (Partener1 + Solicitant (selectia grupului tinta) 

 Formarea cadrelor didactice incluse in grupul tinta, (Partener1 + Solicitant (selectia grupului 

tinta) 



  

 

 Stabilirea componentelor (instrumentelor /materialelor)  suport  minimale ce trebuie sa  le 

detina un cadru didactic  care se implica in pograme de dezvoltare  a  competentelor socio-

emotionala le copiii prescolari si scolari mici, (Solicitant, Partener1) 

 Achizitia pentru fiecare cadru didactic inclus in grupul tinta a unui set de instrumente  suport 

pt dezvoltarea socio- emotionala a copiilor  care sa contina componentele cheie prestabilite, 

(Solicitant) 

 Organizarea concursului "Eficienta in dezvoltarea competentelor socio-emotionale a elevilor 

mei" adresat celor 1600 de cadre didactice incluse in grupul tinta, (Solicitant, Partener1) 

 Proiectarea si elaborarea unui set de recomandari privind strategia  nationala de formare a 

personalului didactic cu referire la  dezvoltarea competentelor acestora de a  intervenii timpuri 

profilactic- curativ asupra dificultatilor sociale, emotionale si comportamentale ale copiilor in 

mediul scolar si prescolar, (Solicitant, Partener1) 

Parteneriat:  

Aplicant:  

Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finantare Externa 

Partener 1: entitate privată, specializată în domeniul educațional și al furnizării de programe de 

dezvoltare profesională 

Buget total proiect: 13.500.000 lei,  

Aplicant: 

7.425.000 lei 

 

Parteneri 1: 

6.075.000 lei 

 

Total : 13.500.000 lei 


