Prezentarea generală a proiectului
“Formarea profesională a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar pentru noi
oportunităţi de dezvoltare în carieră”

Conferinţa de lansare
27-29 mai 2010, Sinaia

Introducere
• Este selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)
şi co-finanţat din Fondul Social European;
– Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”;
– Domeniul major de intervenţie 1.3, „Dezvoltarea resurselor
umane din educaţie şi formare”;
– Cererea de propuneri de proiecte: nr. 57, „Profesionişti în
educaţie şi formare” (iulie 2008).

• A demarat la 1 ianuarie 2010.
POSDRU/57/1.3./S/32629

Parteneri
Universitatea „Babeş –
Bolyai” din Cluj-Napoca

Universitatea
„Transilvania” din Braşov

Universitatea “Petrol şi
Gaze” din Ploieşti

• European Foundation for Quality in
eLearning – EFQUEL
• SC OMNIA International SRL
• SC Contrast Advertising SRL

Universitatea POLITEHNICA
din Bucureşti
Universitatea din Bucureşti
Universitatea
Tehnică de Construcţii din
Bucureşti

Obiectiv general
• Obiectivul general al proiectului este acela de
a crea oportunităţi de dezvoltare profesională
pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, prin participarea acestora la
programe de formare de conversie profesională
la nivel postuniversitar de calitate, adaptate
tehnologiei educaţiei la distanţă (ED).

Proiectul pentru Învăţământul Rural
• Planurile de învăţământ, programele analitice şi
materialele de studiu aferente acestor programe
au fost elaborate în cadrul Proiectului pentru
Învăţământul Rural:
– implementat în perioada 2003 - 2009 de către
Ministerul Educaţiei;
– cu finanţarea Băncii Mondiale, a Guvernului României
şi a comunităţilor locale;

Proiectul pentru Învăţământul Rural
• Planurile de învăţământ, programele analitice şi
materialele de studiu aferente acestor programe
au fost elaborate în cadrul Proiectului pentru
Învăţământul Rural:
– 13 programe de formare;
• 12 conversie profesională;
• 1 licenţă;

– 208 manuale;
– 171 autori de
cercetători.
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Proiectul pentru Învăţământul Rural
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Proiectul pentru Învăţământul Rural
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Proiectul pentru Învăţământul Rural

Obiective
• Efecte pe termen lung:
– Îmbunătăţirea oportunităţilor de dezvoltare în carieră pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prin obţinerea
unei diplome de conversie profesională;
– Îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a
dezvolta şi implementa programe de formare continuă prin ED
de calitate, adresate cadrelor didactice.

Obiective
• Efecte pe termen lung:
– Un nivel mai bun de pregătire al elevilor şi studenţilor, care
beneficiază de cadre didactice:
• mai bine pregătite;
• formate în spiritul metodelor interactive de predare-învăţare şi
centrate pe elev/student;
• care utilizează tehnologiile de informare comunicare (TIC) în
procesul didactic;

– Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la educaţia
permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul
vieţii.

Activităţi şi rezultate
• Revizuirea şi adaptarea curriculum-ului şi a modulelor de
studiu existente
– În urma experienţei acumulate prin derularea acestora în cadrul
PIR, se impune revizuirea lor, care va fi realizată şi în acord cu
tendinţele la nivel european în domeniul pregătirii profesorilor.
 studiu cu privire la instrumente, pentru formarea profesională
continuă a cadrelor didactice, utilizate în diferite ţări din UE
 12 programe de studii revizuite
 15 manuale revizuite (10%)

Activităţi şi rezultate
• Formarea cadrelor didactice care asigură implementarea
programelor de studiu
– dezvoltarea de competenţe specifice proiectării şi implementării
programelor de formare în tehnologia educaţiei la distanţă (ED);
– se adresează cadrelor didactice din învăţământul superior.
 curriculum
 5 module de studiu
 100 cadre didactice universitare formate (80% cu gradul
didactic de asistent sau lector)

Activităţi şi rezultate
• Realizarea platformei e-learning şi dezvoltarea
infrastructurii de informare şi comunicare adecvată
– Activităţile de formare în cadrul proiectului se vor realiza cu
suportul unei platforme de educaţie la distanţă, care va
presupune:
• disponibilitatea permanentă a resurselor de studiu;
• gestionarea rezultatelor şcolare ale cursanţilor;
• va permite comunicarea bidirecţională cadre didactice – cursanţi,
precum şi a cursanţilor între ei.

 platformă de educaţie la distanţă (AeL)

Activităţi şi rezultate
•

Selecţia şi gestionarea beneficiarilor
–

Admiterea în cadrul programelor de formare de conversie
postuniversitară se realizează pe baza analizei dosarului de
înscriere, pe baza criteriilor stabilite şi în limita locurilor
disponibile.

–

Dosarul de înscriere se depune la universitatea la care se
doreşte participarea la formare, în perioada şi în conformitate
cu orarul stabilit de fiecare universitate.

Activităţi şi rezultate
•

Selecţia şi gestionarea beneficiarilor
–

din data de 15 aprilie se poate realiza o preînscriere, online,
pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/web/conversii sau prin
fax/telefon la sediul fiecărei universităţi.

Activităţi şi rezultate
• Selecţia şi gestionarea beneficiarilor
Universitatea/
Specializarea

UBB

UTvBv

UB

UPG

UPB

UTCB

TOTAL

Biologie

52

1

3

0

0

0

56

Chimie

17

1

2

1

8

0

29

Educaţie tehnologică

5

10

1

0

4

8

28

Fizică

8

4

1

0

2

0

15

Geografie

37

1

31

2

1

0

72

Istorie

24

1

27

0

0

0

52

Engleză

42

26

12

37

0

0

117

Franceză

27

8

7

15

0

0

57

Română

40

22

7

21

0

2

92

Matematică

28

13

7

11

0

0

59

Psihopedagogie

15

4

22

4

77

0

122

TIC

87

43

12

12

4

74

232

TOTAL

382

134

132

103

96

84

931

Activităţi şi rezultate
•

Selecţia şi gestionarea beneficiarilor
–

Criterii generale de eligibilitate
•
•
•

–

Să fi absolvit cu diplomă de licenţă un program de studii
universitare;
Să fi predat minim doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul
preuniversitar;
Să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai
mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui
număr mai mare de 60 de credite, în cadrul unor proiecte
finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani.

Criterii generale de ierarhizare
•

Media de absolvire a studiilor de licenţă (se va face media
aritmetică între media anilor de studii şi nota/media obţinută la
examenul de licenţă).

Activităţi şi rezultate
• Implementarea programelor de formare destinate
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în
tehnologia ED
– formarea este gratuită.
 1.000 cadre didactice formate (10% pot fi cadre didactice la
debutul carierei didactice, 70% provin din mediul rural şi 70%
sunt femei )
 95% obţin diploma
 strategie unitară de implementare a programelor de formare
 proceduri interne de evaluare internă şi asigurare a calităţii
 materiale de studiu tipărite

Activităţi şi rezultate
•

Evaluarea şi monitorizarea de către Solicitant a
activităţii de formare desfăşurate în cadrul instituţiilor de
învăţământ partenere
 procedură de evaluare şi monitorizare
 analiză dosar de autoevaluare şi vizite (1 vizită/semestru)
 rapoarte de evaluare şi monitorizare

Activităţi şi rezultate
• Promovarea şi diseminarea programelor de formare,
precum şi a activităţilor şi rezultatelor proiectului
– Informarea corectă asupra desfăşurării proiectului, asupra
stadiului de derulare în diverse etape;
– Informarea unui număr suficient de potenţiali beneficiari, în
vederea asigurării numărului propus de cursanţi;
– Diseminarea rezultatelor proiectului.

Activităţi şi rezultate
• Promovarea şi diseminarea programelor de formare,
precum şi a activităţilor şi rezultatelor proiectului
 evenimente de promovare a proiectului
 participarea la alte evenimente din sfera educaţională, în vederea
promovării proiectului, a beneficiilor acestuia şi a stadiului său de
implementare
 website dedicat: www.proiecte.pmu.ro/web/conversii
 website-urile partenerilor
 prezenţa pe site-uri din sfera educaţională
 materiale de informare asupra proiectului: pliante, broşuri de
promovare, afişe

Activităţi şi rezultate
• Promovarea şi diseminarea programelor de formare,
precum şi a activităţilor şi rezultatelor proiectului
 comunicate de presă cu privire la proiect şi la beneficiile acestuia,
precum şi cu privire la etapele şi activităţile proiectului
 publicarea şi comunicarea rezultatelor proiectului în publicaţii sau
conferinţe ştiinţifice de profil

Concluzii...
• Pornind de la obiectivele generale ale Agendei Lisabona,
dintre care îl menţionăm pe acela de a avea resurse umane
mai bine pregătite, pentru a face faţă provocărilor prezente şi
viitoare într-o societate a cunoaşterii, proiectul dezvoltă o
politică coerentă de formare profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar, prin programe de conversie la
nivel postuniversitar în specificul educaţiei la distanţă.
• Prin tema propusă, proiectul contribuie nu numai la creşterea
nivelului de pregătire a cadrelor didactice, ci şi la promovarea
unei atitudini responsabile şi proactive, care să genereze
schimbarea la nivelul mentalităţilor, în acord cu cerinţele
profesiei didactice.

