Proiect POSDRU/153/1.1/S/141726
„Povestea limbii române. Curriculum optional şi resurse educaţionale pentru clasa a III-a”

Durata proiect: 18 luni
Perioada de implementare: 14 aprilie 2014 – 13 octombrie 2015
Beneficiar: proiectul a fost implementat de Ministerul Educaţiei Naționale - Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanţare Externă
Finanţator: Proiect co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional 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”.
Obiectivul general a constat în susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar din Romania
prin elaborarea și pilotarea cu un grup țintă reprezentativ la nivel național (5.125 de elevi și 1.056 de cadre
didactice) a curriculumului opțional „Povestea limbii române” (de tip Curriculum la Decizia Școlii) destinat
elevilor din clasa a III-a, folosind o abordare inovativă și extinzând utilizarea TIC în activitățile de predareînvățare-evaluare.
Rezultatele proiectului (național)
• 1 curriculum opțional dezvoltat pentru elevii de clasa a III-a
• Ghidul elevului. Caiet de activitati pentru clasa a III-a, elaborat, distribuit grupului țintă și postat pe site-ul
proiectului
• Ghidul profesorului, elaborat și postat pe site-ul proiectului
• Ghidul multimedia interactiv asociat conținuturilor științifice din ghidul pentru elevi, dezvoltat ca
instrument suport pentru implementarea curriculumului opțional “Povestea limbii române” la clasa a III-a,
elaborat și disponibil pe site-ul proiectului
• 42 de sesiuni de formare organizate la nivelul tuturor județelor, vizând pregatirea cadrelor
didactice in vederea implementarii curriculumului optional si utilizarii ghidului multimedia interactiv
• 1083 de persoane din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum, certificate în implementarea
curriculumului optional Povestea limbii române pentru clasa a III-a si a ghidului multimedia interactive
• Implementarea curriculumului optional în aproximativ 537 de școli, prin utilizarea la clasa a auxiliarelor
curriculare elaborate in cadrul proiectului: ghidul multimedia interactiv, ghidul pentru elevi, ghidul pentru
profesori
• 1097de persoane din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum sprijiniti in pilotarea
curriculumului opțional, prin activități de asistență și suport la clasă
• peste 5000 de elevi grup țintă, beneficiari ai activităților prevăzute în proiect, prin pilotarea curriculumului
opțional și utilizarea la clasă a auxiliarelor specifice dezvoltate
• 50 de unități școlare beneficiare ale câte unui set educațional multimedia interactiv, ce urmează a fi utilizat
la clasă
• Realizarea unei cercetări evaluative, conținând standardele actualizate și procedura actualizată de
implementare a curriculumului opțional
• Portalul proiectului actualizat permanent, oferind informații relevante referitoare la activitățile proiectului,
precum și acces la resursele educaționale dezvoltate
• 100 de participanți la conferința de lansare a proiectului
• 2 ateliere de lucru pentru informarea si diseminarea informatiilor privind proiectul si rezultatele acestuia
• Spot TV produs și difuzat.
Conferința de închidere a proiectului POSDRU/153/1.1/S/141726 - „Povestea limbii române. Curriculum opţional
şi resurse educaţionale pentru clasa a III-a” - Joi, 8 octombrie 2015, începând cu ora 09.00, în sala de conferinţe
"Barcelona" din cadrul Rin Grand Hotel din București.

Coordonare și implementare la nivel județean: prof. dr. Teodor SĂRĂCUȚ-COMĂNESCU I.Ș.J. Sălaj
Grup țintă în județul SĂLAJ
• Șc. Gimn. ”M. Eminescu Zalău - 6 cadre didactice cu 6 clase (română, maghiară și germană)
• Șc. Gimn. ”Gh. Lazăr” Zalău - 2 cadre didactice cu 2 clase
• Șc. Gimn. ”C. Coposu” Zalău - 3 cadre didactice cu 3 clase
• Lic. Tehn. ”Cserey-Goga” Crasna - 1 cadru didactic cu o clasă
• Șc. Gimn. ”Silvania” Șimleu Silvaniei - 5 cadre didactice cu 5 clase
• Șc. Gimn. Nr. 1 Ip (Ip, cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus) - 4 cadre didactice cu 4 clase (română, maghiară)
• Șc. Gimn. Nr. 1 Valcău de Jos (Valcau de Jos, Valcău de Sus, Subcetate, Preoteasa)- 4 cadre didactice cu 4
clase.
Beneficiari secundari - Județul Sălaj
• 25 cadre didactice au beneficiat de subvenții (câte 500 lei)
• 125 elevi din cele 7 unități au beneficiat de premii în valoare de aproximativ 500 lei (Ghiozdane spate,
genti de mână, rechizite, cutie hrană etc.)
Dovezi:

Întocmit,
prof. dr. Teodor Sărăcuţ-Comănescu
I.Ş.J. Sălaj

