FIȘĂ DE PROIECT NR. 44
Titlu proiect: ”Copilaria – un joc serios! -Dezvoltarea competentelor personalului, pentru cresterea
calitatii invatamantului prescolar si primar, prin implementarea a doua programe de formare
inovative”
Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 1, DMI 1.1.
Descrierea proiectului: “Imbunatatirea managementului educational preuniversitar – la nivel de
sistem de invatamant preuniversitar, precum si asigurarea unei mai bune corelari a ofertelor de studii
cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere prin îmbunatatirea procesului de
planificare in educaţie” si „Dezvoltarea unei culturi a calităţii în învăţământul preuniversitar, inclusiv
implementarea sistemelor de asigurare şi management al calităţii la nivelul unităţilor şcolare”.
Proiectul are un caracter strategic national
Obiectiv general:Dezvoltarea competentelor personalului pentru cresterea calitatii invatamantului
prescolar si primar, prin formarea si certificarea acestuia, prin implementarea de programe de formare
innovative (coerente si unitare), precum si prin realizarea/actualizarea si validarea de
instrumente/proceduri pentru sprijinirea dezvoltarii competentelor cheie ale prescolarilor si scolarilor
mici.
In cadrul proiectului vor fi elaborate si acreditate doua programe de formare:
- "O copilarie sigura!" - optimizarea managementului procesului educational, pentru sustinerea
comportamentelor prosociale si antreprenoriale ale prescolarilor si scolarilor mici, in vederea corelarii
ofertelor de studii cu cerintele societatii bazate pe cunoastere (elemente de educatie rutiera;
promovarea egalitatii de sanse; prevenirea actelor agresive; elemente de dezvoltare a atitudinilor si
comportamentelor pozitive in situatii de risc, etc) si
- "Invat, jucandu-ma !"- consiliere psihopedagogica, de orientare si consiliere scolara, pentru
prescolari si scolari mici: dezvoltarea inteligentei emotionale, formarea si dezvoltarea deprinderilor
de viata, de comunicare si relationare inter-personala, dezvoltarea deprinderilor practice si de munca,
etc).
Obiective specifice:
OS1:Elaborare unui sistem coerent si unitar de instrumente, proceduri, auxiliare curriculare care vor
fi implementate la nivel national in vederea asigurarii unei mai bune corelari a ofertelor de studii cu
nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere.
OS2; Dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme de imbunatatire a invatamantului
preuniversitar prescolar si primar prin actiuni inovatoare;
OS3: Sprijinirea a 84 de unitati de invatamant prescolare si gimnaziale pentru dezvoltarea si
diversificarea ofertelor educationale si de formare initiala care sa contribuie la dezvoltarea
competentelor sociale si de comunicare
OS4; Formarea specifica a categoriilor de factori de decizie din domeniul invatamantului
preuniversitar in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-invatare-evaluare pentru
disciplinele non-formale, in vederea crearii de competente performante si practice pentru piata
muncii.
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Activitati:
A1. Managementului proiectului
A2. Realizarea achizitiilor din cadrul proiectului
A3. Realizarea promovarii si publicitatii proiectului
A.4 Elaborarea, acreditarea si derularea a doua programe de formare pentru personalul din
invatamantul prescolar si primar
A.4.1 Proiectarea si dezvoltarea programului de formare ”O copilarie sigura!"
A.4.2. Proiectarea si dezvoltarea programului de formare ”Invat, jucandu-ma!”
A.4.3 Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea/implementarea/validarea de proceduri si instrumente pentru
sprijinirea dezvoltarii competentelor cheie ale prescolarilor si scolarilor mici
A.5 Dezvoltarea platformei de e-learning pentru sustinerea programelor de formare si mentenanta
acesteia
A.6 Desfasurarea campaniilor de informare, constientizare, valorificare si diseminare a informatiilor
privind activitatile si rezultatele proiectului
A.7. Organizarea, coordonarea si desfasurarea programelor de formare pentru grupurile tinta de
beneficiari
A.8 Testarea si implementarea instrumentelor/procedurilor elaborate pentru sprijinirea dezvoltarii
competentelor cheie ale prescolarilor si scolarilor mici
Parteneriat:
Aplicant: Ministerul Educaţiei Naţionale
Parteneri:
Profilul partenerilor:
Partener 1: Entitate privată, cu expertiză în domeniul metodelor de imbunatatire a calitatii educatiei si
capacitate de organizare la nivel national.
Partener 2: Entitate privată, specializată în realizarea de resurse educaționale digitale.
Buget total proiect: 2.985.000 EUR
Aplicant: 1.285.000 EUR
Ministerul Educației Naționale
Parteneri:
P1: 880.000 EUR
P2: 820.000 EUR
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