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Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritar? 1 „Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii
societ??ii bazate pe cunoa?tere”
Domeniul Major de Interven?ie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educa?ie ?i formare profesional?”
31.01.2011
COMUNICAT DE PRES?
Cadrul didactic – un profesionist
în sistemul de înv???mânt
Proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finan?are Extern? (MECTS-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2010, proiectul cu titlul
„Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de înv???mânt”, cofinan?at din Fondul Social
European (FSE), în cadrul Programului Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS
DRU), Axa Prioritar? 1 - „Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i
dezvolt?rii societ??ii bazate pe cunoa?tere”, Domeniul Major de Interven?ie 1.3 - „Dezvoltarea
resurselor umane în educa?ie ?i formare profesional?”.
Proiectul beneficiaz? de o finan?are nerambursabil? în valoare de 13.926.074,97 lei, reprezentând 79%
din valoarea total? a costurilor eligibile ?i va fi implementat pe o perioad? de 36 de luni, în parteneriat cu
SC Siveco Romania SA, Centrul pentru Dezvoltare ?i Inovare în Educa?ie - TEHNE ?i SC Millenium
Design Group SRL.
Proiectul î?i propune s? contribuie la cre?terea calit??ii în înv???mântul preuniversitar, prin dezvoltarea
competen?elor necesare cadrelor didactice performante, urm?rind îmbun?t??irea permanent? ?i formarea
profesional? continu? a dasc?lilor, cu specializare în aria curricular? „Om ?i Societate”.
Grupul ?int? al proiectului este reprezentat de 5.000 cadre didactice care nu au ob?inut înc? definitivatul
?i/sau gradele didactice. În contextul actual, al posibilit??ilor materiale reduse de formare continu? pentru
preg?tirea acestor examene, propunem dep??irea formele tradi?ionale de perfec?ionare, care pot p?rea
perimate în prezent ?i dezvoltarea ?i implementarea unui program de formare care s? ?in? cont de
necesit??ile cadrelor didactice, dar ?i de permanentele inova?ii din pedagogie.
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În acest sens, proiectul este astfel gândit ?i structurat încât s? genereze rezultate ?i efecte pozitive atât pe
termen scurt, cât ?i pe termen lung. Implicit, beneficiarii direc?i vor fi elevii care vor resim?i implica?iile
pozitive ale programului. Printre aceste beneficii, amintim de alfabetizarea digital?, formarea de
capacit??i de înv??are, inclusiv sporirea ?anselor de a urma cursuri de perfec?ionare ulterioare,
care s? faciliteze g?sirea unui loc de munc? într-o pia?? a muncii atât de competitiv?.
Pe scurt, principalele obiective ?i beneficii ale proiectului sunt:

dezvoltarea profesional? ?i implicit a oportunit??ilor de carier? pentru 5.000 de cadre didactice
din ?ar?;
îndrumarea aten?iei dasc?lilor în principal pe nevoile de dezvoltare ale elevilor ?i reformularea
ofertei educa?ionale în acest sens;
aplicarea corect? a conceptelor actuale ale înv???mântului modern ?i organizarea de activit??i de
predare-înv??are din perspect?va acestora;
structurarea abilit??ilor ?i competen?elor cadrelor didactice, care vor genera în rândul elevilor
dezvoltarea capacit??ilor de înv??are, precum ?i de integrare social?, inclusiv sporirea ?anselor
de g?sire a unui loc de munc?.

Programul înglobeaz?, de asemenea, ?i unul dintre obiectivele esen?iale ale dezvolt?rii durabile – oameni
mai bine preg?ti?i pentru a face fa?? provoc?rilor prezente ?i viitoare ?i pentru a ac?iona cu
responsabilitate fa?? de genera?iile viitoare.
Implementarea proiectului este structurat? în trei etape principale:

Etapa I – Preg?titoare: se va centra pe preg?tirea condi?iilor generale necesare derul?rii
proiectului;
Etapa a II-a - Formarea propriu-zis?: va consta în formarea cadrelor didactive prin intermediul
programului integrat dezvoltat. Parteneriatul ?i schimbul de experien?e pozitive vor fi încurajate
în toate activit??ile ?i prin forumul de discu?ii disponibil online pentru to?i beneficiarii
proiectului;
Etapa a III-a – Valorificarea: se va centra pe activit??i de sintez?, valorificare ?i diseminare
(realizarea de materiale de diseminare, raportare, concluzii ?i propuneri). Aceast? etap? a
implement?rii se va finaliza prin redactarea raportului final de evaluare a implement?rii
proiectului.
Programul este gândit integral, cu o structur? de tip curs integrat: form?ri directe, studiu individual
on-line, resurse auxiliare disponibile online ?i îmbog??ite permanent, chiar ?i dup? finalizarea form?rii.
Pentru a asigura structura de tip curs integrat a proiectului, se va dezvolta un program de
dezvoltare profesional? bazat pe aplica?ii software inovative.

În cadrul procesului de implementare, priorit??ile vor fi:
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- dezvoltarea programului de formare continu? acreditat;
- dezvoltarea ?i implementarea de aplica?ii software destinate îmbun?t??irii form?rii cadrelor diactice portalul de colaborare „Om ?i Societate”;
- implementarea programului de formare continu? - activitatea se va realiza în teren, prin intermediul
echipei de 84 de formatori;
- certificarea cadrelor didactice cu 25 de credite profesionale transferabile, la finalul programului de
formare.
Proiectul î?i propune, de asemenea, s? pun? accent pe utilizarea mijloacelor de tehnologia informa?iei
(TIC) de c?tre cadrele didactice, în cadrul procesului de predare înv??are. Înglobarea TIC va genera
rezultate atât în perioada de implentare, cât ?i dup? finalizare. Printre beneficiile generate cadrelor
didactice de includerea TIC amintim:

actualizarea permanent? a informa?iilor de specialitate ?i eliminarea neajunsurilor generate de
insuficienta preg?tire profesional? ini?ial?;
preg?tirea lec?iilor într-o manier? superioar?, atât din punct de vedere ?tiin?ific, cât ?i metodic;
gestionarea optim? a timpului limitat de care dispun, pentru a r?spunde nevoilor actuale de
educa?ie ale elevilor.
Pentru mai multe informa?ii privind proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de
înv???mânt”, pute?i contacta echipa MECTS-UMPFE la adresa de mai jos:

Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finan?are Extern?
Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2
Sector 1, 010176, Bucure?ti
Telefon: 021 305 59 99
Fax: 021 305 59 89
e-mail: office@pmu.ro
http://proiecte.pmu.ro [2]
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