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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare 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”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440
Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII,
pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu ” ID 33440

Seminar tematic II
Antreprenoriatul – solutie viabila pentru piata muncii
Dezvoltarea capitalului uman în România prin modernizarea învăţământului profesional şi tehnic
(ÎPT) a reprezentat în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
În perioada august 2010 – ianuarie 2013, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului
Profesional şi Tehnic implementează proiectul strategic „Formarea cadrelor didactice din
învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive
de învăţare firmă de exerciţiu”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII,
pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu ” finanţat din
fonduri nerambursabile în cadrul POS DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 este în
deplină concordanţă cu obiectivele Programului de guvernare pe perioada 2009 – 2012.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Imbunătăţirea calificării cadrelor didactice prin însuşirea unor noi metode de instruire,
inclusiv cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor privind asigurarea calităţii procesului de
predare –învăţare-evaluare .



Dezvoltarea, acreditarea şi furnizarea de programe pentru cadrele didactice în vederea
îmbunătăţirii competenţelor şi capacităţii acestora de a utiliza metode interactive de
predare- învaţare.



Imbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a forma competenţele cheie şi profesionale
în formarea iniţială vizând dezvoltarea spiritului antreprenorial.
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Diversificarea oportunităţilor de exersare a strategiilor didactice prin stagii de formare cu
experţii din Austria , pornind de la exemplele de bună practică din această ţară si din alte
ţări europene.

Principalii indicatori ai proiectului sunt:
 3 programe de formare continuă în domeniul implementarii metodei moderne de instruirefirma de exerciţiu;
 600 de cadre didactice formate în domeniul implementării metodei moderne de
instruire-firmă de exerciţiu ;
 1 baza de date privind resursele umane perfecţionate în domeniul implementarii metodei
moderne de instruire-firmă de exercitiu;
Principalele rezultate anticipate ale proiectului sunt:
 1 set de competenţe pentru profilul cadrului didactic specializat în implementarea
metodei active de învăţare-firmă de exerciţiu;


6 seturi de materiale auxiliare pentru cadre didactice (2 seturi de materiale /stagiu ),
multiplicate pentru cei 600 de participanti la programele de formare, materiale ce vor fi
folosite ulterior în procesul de formare de competenţe la nivelul tuturor unitaţilor din
invăţământul profesional şi tehnic, domeniul economic;



570 de certificate de competenţe profesionale obţinute de cadrele didactice din
IPT, profil servicii, care au parcurs programul de formare continuă;



1 ghid metodologic al cadrelor didactice din invăţământul profesional şi tehnic, profil
servicii , necesar implementării metodei moderne de instruire-firmă de exerciţiu ;



2 seminarii tematice cu cadrele didactice din unităţi din IPT, profil servicii,
reprezentanţi ai agenţilor economici, reprezentanţi ai mediului economic, pentru
promovarea rezultatelor proiectului ;

În scopul asigurării unei cât mai bune diseminări a rezultatelor proiectului, s-a considerat necesară
organizarea celui de al doilea seminar tematic din cadrul proiectului – cu tema Antreprenoriatul –
solutie viabila pentru piata muncii - şi actualizarea permanentă a informaţiilor postate pe site-ul
proiectului, astfel încât reprezentanţii mediului educaţional şi ai mediului economic să poată fi
informaţi permanent în legătură cu :





Competenţele formate prin programul METODE DE ÎNVĂŢARE PRIN FIRMA DE
EXERCITIU în cadrul celor 3 module din cadrul programului de formare
Materialele prezentate în cadrul celor 3 module de formare (postate pe site-ul proiectului şi
repartizate în format fizic celor 600 de cadre didactice din grupul ţintă)
Ghidul metodologic al firmelor de exerciţiu – cea mai bună practică (postat pe site-ul
proiectului, care va fi tipărit în 1000 de exemplare şi distribuit cadrelor didactice din
domeniul SERVICII, participante la cele 3 module de formare)
Reperele metodologice privind înfiinţarea centrelor de resurse pentru firmele de exerciţiu

Aceste aspecte, au fost dezbătute pe larg în cadrul celui de al doilea seminar tematic, calitatea lui
fiind apreciată de partenerii prezenţi la dezbateri.
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