Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pune bazele unui proces educaţional optimizat
în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii, cu finanţare europeană

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Unitatea de Management al Proiectelor
cu Finanţare Externă (MECI-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2009, proiectul cu
titlul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”,
cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”,
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de
calitate”.
Proiectul va fi implementat la nivelul tuturor celor 41 de judeţe, inclusiv în municipiul
Bucureşti, valoarea totală a acestuia fiind de 18.409.372 lei, valoarea cheltuielilor eligibile fiind
de 17.453.702 lei.
Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 17.104.627 lei,
reprezentând 98% din valoarea totală costurilor eligibile şi va fi implementat pe o perioadă de 36
de luni, în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
Obiectivul general al proiectului este acela de a creşte accesul la un învăţământ de
calitate prin intermediul unor demersuri educaţionale interdisciplinare şi transdisciplinare
orientate să spre dezvoltarea competenţelor solicitate de societatea modernă şi prin optimizarea
procesului educaţional prin utilizarea TIC, inclusiv a tehnologiilor multi-touch.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează creşterea calităţii proceselor educaţionale
prin:
 dezvoltarea curriculum-ului transdisciplinar, pentru domenile ştiinţific şi umanist,
pentru nivelul liceal;
 dezvoltarea unor instrumente de predare, învăţare, evaluare şi examinare a
elevilor potrivit curriculumului transdiciplinar elaborat;
 dezvoltarea în format digital a conţinuturilor şi a materialelor de predare, învăţare,
evaluare şi examinare elaborate;
 dezvoltarea şi implementarea unui sistem inovativ de predare, învăţare, evaluare
şi examinare având la bază un set de echipamente şi instrumente de tehnologie
informatională şi comunicare de ultimă oră, bazat pe tehnologia multi-touch;
 structurarea unor competente profesionale ale persoanelor cu atribuţii în evaluare,
examinare şi proiectare curriculară din licee, care să faciliteze utilizarea pe scară
largă a instrumentelor de predare-învăţare-evaluare create, inclusiv a
instrumentelor de tehnologia informaţională şi comunicare.
Pentru atingerea acestor obiective, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, va desfăşura, pe parcursul celor 36
de luni de implementare a proiectului, o serie de activităţi, printre care:

-

dezvoltarea curriculum-ului transdisciplinar, inclusiv elaborarea Ghidului Metodologic de
aplicare la clasă a curriculumului transdisciplinar;
- dezvoltarea de materiale didactice aferente curriculumului transdisciplinar (conţinut
teoretic, aplicaţii practice, postare pe portal);
- implementarea curriculumului şi a materialelor transdisciplinare, inclusiv formarea
cadrelor didactice;
- organizarea unui concurs de proiecte didactice transdisciplinare, în fiecare regiune de
dezvoltare urmând să fie desemnat un liceu câştigător, care va fi dotat cu laboratorul
multi-touch;
- dezvoltarea şi implementarea proiectelor didactice transdisciplinare pe baza tehnologiei
multi-touch;
- realizarea şi administrarea unui portal dedicat proiectului;
- diseminarea stadiului şi a rezultatelor proiectului;
- monitorizarea derulării proiectului.
Printre cele mai importante rezultate ale proiectului se numără:
- 1.410 persoane-resursă cu atribuţii în evaluare, examinare şi curriculum formate la nivel
naţional (1/ liceu);
- formarea a 5.640 persoane din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum,
1.410 directori şi 35.250 elevi din cele 1.410 licee din ţară;
- curriculum şi 2 proiecte didactice transdisciplinare implementate în toate liceele din ţara;
- elaborarea şi diseminarea unui studiu privind implementarea curriculumului şi a
proiectelor didactice transdisciplinare;
- un concurs de proiecte didactice transdisciplinare destinat tuturor liceelor din ţară;
- 8 licee (1/regiune de dezvoltare) dotate cu laboratoare multi-touch în urma concursului de
proiecte didactice transdisciplinare şi implicate ulterior în dezvoltarea şi implementarea
proiectelor didactice transdisciplinare având la bază tehnologia multi-touch.
Pentru mai multe informaţii privind proiectul cu titlul „Proces educaţional optimizat în
viziunea competentelor societăţii cunoaşterii” puteţi contacta echipa UMPFE la adresa de mai
jos:
Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2,
sector 1, 010176, Bucureşti
Telefon: 021 305 59 99
Fax: 021 305 59 89
e-mail: office@pmu.ro
http://proiecte.pmu.ro

