Titlul proiectului:

Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării
competenţelor profesionale
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 în educaţie
şi formare profesională”
Contract nr. POSDRU/57/1.3/S/30768
Durata proiectului: 3 ani
Perioadă de implementare: iunie 2011 – mai 2014
Bugetul total al proiectului: 10.743.394 RON

Obiectiv general

Susținerea procesului de
îmbunătățire a sistemului
național de educație și formare
profesională, prin creșterea
atractivității și calității
programelor de educație și
formare profesională asigurată
prin pregătirea cadrelor
didactice pentru realizarea unei
evaluări moderne și relevante a
rezultatelor învățării.

Obiective specifice:

Îmbunătățirea calificării
cadrelor didactice prin
însușirea și exersarea
practicilor evaluării
competențelor profesionale.

Susținerea dezvoltării carierei
în învățământ și diversificarea
activităților profesionale prin
valorificarea oportunităților
generate de expertiza căpătată
ca formator sau dezvoltator de
instrumente de evaluare.

Grupul țintă planificat: 600 de cadre didactice din învățământul profesional și
tehnic
Grupul ţintă atins: 590 cadre didactice din învățământul profesional și tehnic

Rezultatele atinse ale proiectului:
4 Programe de formare continuă în domeniul evaluării competențelor
profesionale acreditate, realizate pe baza unor seturi de competenţe specifice şi
derulate pentru grupul ţintă:
1. Profesor-evaluator de competențe profesionale – Program acreditat prin
OMECTS nr. 4736 / 12.07.2012 - 590 participanţi la programul de formare;
590 participanţi certificaţi
2. Formatori evaluatori competențe profesionale - Program acreditat prin
OMECTS nr. 6568 / 20.12.2012 - 42 participanţi la programul de formare; 42
participanţi certificaţi
3. Dezvoltatori instrumente evaluare competenţe - Program acreditat prin
OMECTS nr. 6568 / 20.12.2012 - 80 participanţi la programul de formare; 80
participanţi certificaţi
4. Formatori monitori evaluare competenţe - Program acreditat prin
OMECTS nr. 6568 / 20.12.2012 - 42 participanţi la programul de formare; 42
participanţi certificaţi

Rezultatele atinse ale proiectului:
42 Portofolii model pentru evaluarea competențelor profesionale;
10 Portofolii model pentru formatorii de profesori-evaluatori de
competențe profesionale;
16 Portofolii model cu instrumente de evaluare;
10 Portofolii model pentru monitorizarea evaluării competențelor
profesionale
1 bază de date privind resursele umane perfecționate în domeniul
evaluării competențelor profesionale
1 baza de date cu itemi în vederea evaluării compeţentelor
profesionale
4 vizite de studiu realizate în cadrul proiectului pentru 100 de
participanţi

Unitățile de învățământ au beneficiat de:
• expertiza dobândită de profesorii care au participat la
cursurile de formare continuă în domeniul evaluării
competențelor profesionale;
• portofoliile model elaborate de participanţi cuprinzând
modele de planificare a evaluării, itemi și probe de
evaluare, planuri remediale, etc.
• resurse umane calificate în susţinerea obiectivelor
planurilor startegice de dezvoltare.

Inspectoratele școlare au beneficiat de:
• consolidarea capacităţii de evaluare a competenţelor profesionale
prin cadrele didactice pregătite şi formate în cadrul proiectului;
• capacitate sporită de multiplicare a bunelor practici în evaluarea
competenţelor profesionale prin implicarea profesorilor formaţi în
proiectele locale specifice;
• sporirea numărului profesorilor pregătiţi şi certificaţi pentru
realizarea evaluărilor de certificare a competenţelor profesionale,
monitorizării interne şi externe a evaluării, dezvoltării de instrumente
de evaluare, etc.;
• dezvoltarea capacităţii de implicare în susţinerea învăţării pe
parcursul întregii vieţi în cadrul instituţional local.

Învățământul profesional și tehnic va beneficia de:
• creşterea numărului de cadre didactice cu expertiza
dobândită în domeniul evaluării competenţelor
profesionale capabili să susţină realizarea obiectivelor din
domeniul asigurării calităţii în educaţie şi a învăţării pe tot
parcursul vieţii;
• susținerea elementelor cheie ale reformei evaluării
asigurată de profesorii formați;
• capacitatea crescută de realizare a altor programe
specifice de dezvoltare prin suportul pe care îl pot oferi
profesorii formaţi în cadrul proiectului.

Fiecare participant a beneficiat de:
•
•
•
•
•

Cursuri de formare susţinute de experţi experimentați;
Îndrumare şi sprijin acordat de facilitatori cu experienţă;
Suporturi de curs gratuite;
Taxe de certificare suportate din bugetul proiectului;
Chetuielile cu transportul, cazarea şi masa suportate din
bugetul proiectului;
• Oportunitatea de specializare şi certificare în domeniul
evaluării;
• Recomandări primite la finalizarea proiectului.

Vă mulțumesc !

Felicia Ioana Săndulescu
Expert monitorizare proiect
Inspector de specialitate
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

