Investeş
te în oameni!
Proiect cofinanţ
at din Fondul Social European prin Programul Operaţ
ional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţ
ia ş
i formarea profesionalăîn sprijinul creş
terii economice ş
i societă
ţ
ii
bazate pe cunoaş
tere”
Domeniul major de intervenţ
ie: 1.2 “Calitate în învă
ţ
ă
mântul superior”
Titlul proiectului: Perspective ale formării prin masterat a specialiş
tilor în domeniul educaţ
iei
timpurii ş
i aş
colarită
ţ
ii mici la un nivel calitativ superior” (PERFORMER)
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62508
Solicitant :
Universitatea „Transilvania” din Braş
ov – Facultatea de Psihologie ş
i Ştiinţ
ele Educaţ
iei
Parteneri:
1.Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Departamentul de pregătire a personalului
didactic
2.Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţ
e ale Educaţ
iei, Psihologie ş
i
Asistenţ
ăSocială
3.Istituto di Scienze Psicologiche della Educazione e della Formazione Roma, Italia

Perspectiveale formă
rii prin masterat a
specialiş
tilor din domeniuleduca ţ
iei
timpurii ş
iaş
colarită
ţ
ii mici la un nivel
calitativsuperior
(PERFORMER)

Parteneri

Durata: 36 luni
Perioada de implementare 01.02.2011 – 31.01.2014
Valoare totalăde 4.246.210,00 lei.
Din care: fonduri FSE 4.156.910,00 lei;
cofinanţ
are 89.300,00 lei.
Obiectiv general:
Îmbunătăţ
irea ofertei educaţ
ionale universitare (completarea traseului integrat de studii),
prin dezvoltarea unui program de studiu de masterat, cu diplomădublă, pentru specialiş
ti în
domeniul educaţ
iei timpurii ş
iaş
colarităţ
ii mici, adaptat cerinţ
elor pieţ
ei europene de muncă.
Obiective specifice:
 analizarea ofertelor educaţ
ionale pentru programele de masterat la nivel european (pentru specialiş
ti în
domeniul educaţ
iei timpurii ş
ia ş
colarităţ
ii mici), adaptate la nevoile actuale ş
i de perspectivăale pieţ
ei
muncii ş
i ale societăţ
ii cunoaş
terii;
 dezvoltarea ş
i consolidarea reţ
elei de cooperare universitară, la nivel naţ
ional ş
i transna ţ
ional;
 dezvoltarea de curriculum pentru programul de studii de masterat, adaptat tendinţ
elor de evoluţ
ie în
educaţ
ie – învăţ
ământ centrat pe elev, integrarea noilor tehnologii ale informaţ
iei ş
i comunicaţ
iei etc.– în
context european, prin cooperare transnaţ
ională;
 formarea continuăa personalului implicat în livrarea programului de masterat;
 formarea, prin programul de masterat acreditat, a specialiş
tilor în domeniul educaţ
iei timpurii ş
i a
ş
colarităţ
ii mici, în vederea obţ
inerii diplomei duble;
 asigurarea vizibilităţ
ii proiectului.
Grup ţ
intă: absolvenţ
i ai programului de licenţ
ăPedagogia învăţ
ământului primar ş
i preş
colar
Rezultate cantitative pentru fiecare partener naţ
ional
 25 de studenti masteranzi formaţ
i;
 12-15 cadre didactice implicate în derularea programului de masterat;
 1-2 traineri selectaţ
i care vor face parte ş
i din echipa de designeri ai noului curriculum;
 Program masteral acreditat ARACIS, cu diplomădublă, pentru specialiş
ti în domeniul educaţ
iei timpurii ş
ia
ş
colarită
ţ
ii mici.

Produsele proiectului
1 Curriculum pentru programul de studii de masterat pentru specialiş
ti în domeniul educaţ
iei timpurii ş
ia
ş
colarităţ
ii mici, cu diplom ădublă(plan de învăţ
ă
mânt, fiş
ele disciplinelor);
1 Program de formare a personalului didactic implicat în livrarea programului de masterat;
1 Suport de curs pentru formarea cadrelor didactice, implicate în derularea programului de masterat;
materiale-suport necesare în activită
ţ
ile de formare;
materiale-suport necesare în activită
ţ
ile didactice;
1 acord de cooperare transnaţ
ionalăîntre universită
ţ
i, în vederea dezvoltării programului de studii de masterat
pentru specialiş
ti în domeniul educaţ
iei timpurii ş
ia ş
colarităţ
ii mici, cu diplomădublă;
10 articole în volume ale conferinţ
elor naţ
ionale/internaţ
ionale ş
i 2 articole în BDI;
3 programe de studii de masterat, acreditate, pentru specialiş
ti în domeniul educaţ
iei timpurii ş
iaş
colarităţ
ii
mici, cu diplomădublă
;
1 bazăde date cuprinzând profilul de formare pentru masterandul în domeniul educaţ
iei timpurii ş
i a
ş
colarită
ţ
ii mici, profil ce cuprinde competenţ
e specifice unui cadru didactic pregătit la nivel superior pentru
educaţ
ia timpurie ş
i învăţ
ământul primar;
1 volum al conferinţ
ei ş
tiinţ
ifice internaţ
ionale PERSPECTIVE ALE FORMĂRII PRIN MASTERAT A
SPECIALIŞTILOR DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI TIMPURII ŞI A ŞCOLARITĂŢII MICI LA UN NIVEL
CALITATIV SUPERIOR (PERFORMER), de promovare a rezultatelor proiectului.

Parteneri

Activită
ţ
ile proiectului
Partenerul 2 a participat la întâlnirea de lucru organizatăla Universitatea ”Transilvania” din
Braş
ov, în perioada 7-9 iulie, în cadrul că
reia s-au discutat stadiul realiză
rii activită
ţ
ilor pe primele
trei luni ale proiectului, precum ş
i mă
surile pentru pregă
tirea activită
ţ
ilor în perioada următoare. În
cadrul acestei întâlniri, Partenerul 2 a prezentat rapoartele de etapăprivind evaluarea unor programe
de studii (licenţ
ăş
i masterat) pentru Pedagogia învă
ţ
ă
mântului primar ş
i preş
colar din diferite ţ
ări
din Europa.
AGENDA ÎNTÂLNIRII DE LUCRU – BRAŞOV
JOI, 7 IULIE 2011
10-11
înregistrarea participanţ
ilor
11.00-13.00
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
Cuvânt de deschidere: manager proiect, Mariana NOREL
PREZENTAREA PARTICIPANŢILOR
13.00-14.30
pauzăde prânz
15.00-16.45
EVALUAREA STADIULUI ACTUAL AL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI.
PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE FIECARE PARTENER
Raportori: Anton ILICA, Florea VOICULESCU, Fausto PRESUTTI, Daciana LUPU
Moderator: Mariana NOREL
16.45-17.00
pauzăde cafea
17.00-19.00
WORKSHOP – MATERIALE DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂŢILE : 1.4, 1.5, 1.6, 1.9
Moderatori: Florea VOICULESCU, Doina USACI
VINERI, 8 IULIE 2011
9.00-10.45
INFORMARE DESPRE RESPECTAREA COORDONATELOR FINANCIARE ALE
PROIECTULUI
Moderatori: Iolanda BELDIANU, Maria Adriana VARGA
10.45-11.00
pauzăde cafea
11.00- 12.45 WORKSHOP - IDENTIFICAREA LINIILOR DIRECTOARE PENTRU ELABORAREA
ETAPIZATĂA CURRICULUMULUI PENTRU PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT
ModeratorI: Doina USACI, Anton ILICA
13.00-14.30
pauzăde prânz
15.00-16.45
MASĂROTUNDĂ(partea 1)
ANALIZA PROGRAMELOR DE STUDII PRIN VIZITE DE STUDII/DOCUMENTARE ,
DOCUMENTARE ON-LINE
Moderatori: Florea VOICULESCU, Cristina NANU
16.45-17.00
pauzăde cafea
17.00-19.00
MASĂROTUNDĂ (partea 2)
ANALIZA PROGRAMELOR DE STUDII PRIN VIZITE DE STUDII/DOCUMENTARE ,
DOCUMENTARE ON-LINE
Moderatori: Anton ILICA, Daciana LUPU
SÂMBĂTĂ, 9 IULIE 2011
9.00- 10.45
PREZENTAREA CONCLUZIILOR ÎNTÂLNIRII DE LUCRU
Raportor: Daniela PORUMBU
Moderator: Mariana NOREL
10.45-11.00
pauzăde cafea
11.00- 13.45 PREZENTAREA STRATEGIEI COMUNE DE LUCRU – Mariana NOREL
ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR

Parteneri

Activită
ţ
ile proiectului
Partenerul 2 a organizat întâlnirea de lucru la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, în
perioada 26-27 septembrie, în cadrul că
reia s-au discutat stadiul realizării activită
ţ
ilor pe primele
ş
ase luni ale proiectului, precum ş
i strategia comunăde lucru în perioada următoare.
Obiectivul central al agendei de lucru a întâlnirii de la Arad l-a constituit negocierea
proiectului de curriculum propus de partenerul italian – I.S.P.E.F. – reprezentat de d-l Fausto
Presutti. Discuţ
iile au pornit de la draftul curriculumului prezentat, în Power-Point, de Rodica
Mariana Niculescu ş
i Fausto Presutti ş
i s-au focalizat pe douădirecţ
ii:
- pe de o parte, s-a avut în vedere respectarea cerinţ
elor Partenerului 3 (I.S.P.E.F.) privind
organizarea modulară
, structura ş
i denumirea disciplinelor, tipurile activită
ţ
ilor de învă
ţ
are –
cerinţ
e necesare pentru certificarea europeanăa programului de master;
- pe de altăparte, s-au avut în vedere standardele practicate de Agenţ
ia Românăde Asigurare
a Calită
ţ
ii în Învă
ţ
ă
mântul Superior (ARACIS), urmă
rindu-se o cât mai bună
compatibilizare între aceste standarde ş
i cerinţ
ele partenerului italian.
Dupăîntâlnirea de la Arad, draftul curriculumului rezultat din dezbateri a circulat între
parteneri, fiecare partener propunând opţ
iunile proprii privind repartizarea disciplinelor pe cadre
didactice.
AGENDA ÎNTÂLNIRII DE LUCRU – ARAD
LUNI, 26 septembrie 2011
15.00-16.45
EVALUAREA STADIULUI ACTUAL AL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI. PREZENTAREA
ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE FIECARE PARTENER
Raportori: Anton ILICA, Florea VOICULESCU, Fausto PRESUTTI, Doina USACI
Moderator: Mariana NOREL
16.45-17.00
pauzăde cafea
17.00-18.00
PREZENTAREA DRAFTULUI CURRICULUMULUI PENTRU PROGRAMUL DE STUDII DE
MASTERAT CU DIPLOMĂDUBLĂ
Moderatori: Rodica Mariana NICULESCU, Doina USACI, Fausto Presutti
18.00-19.00
INFORMARE DESPRE RESPECTAREA COORDONATELOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI
Moderatori: Iolanda BELDIANU, Daniela PORUMBU
MARŢI, 27 septembrie 2011
9.00-10.45
WORKSHOP - IDENTIFICAREA LINIILOR DIRECTOARE PENTRU ELABORAREA ETAPIZATĂ
A CURRICULUMULUI PENTRU PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT (continuarea activită
ţ
ii
începute la întâlnirea din 8 iulie 2011)
Moderatori: Doina USACI, Anton ILICA
10.45-11.00
pauzăde cafea
11.00- 12.45
MASĂROTUNDĂ(partea 1)
STABILIREA CRITERIILOR DE SELECTARE A TRAINERILOR CARE VOR FORMA CADRELE
DIDACTICE IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI PROGRAMULUI DE
STUDII DE MASTERAT CU DIPLOMĂDUBLĂ
Moderatori: Florea VOICULESCU, Rodica Mariana NICULESCU, Fausto PRESUTTI
13.00-14.30
pauzăde prânz
15.00-16.45
MASĂROTUNDĂ (partea 2)
STABILIREA CRITERIILOR DE SELECTARE A CADRELOR DIDACTICE CARE VOR
IMPLEMENTA CURRICULUMUL PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTERAT CU DIPLOMĂ
DUBLĂ
Moderatori: Anton ILICA, Doina USACI
16.45-17.00
pauzăde cafea
17.00-19.00
PREZENTAREA STRATEGIEI COMUNE DE LUCRU – Mariana NOREL
ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR

Parteneri

Activită
ţ
ile proiectului
Partenerul 2 a participat la întâlnirea de lucru organizatăla Universitatea «1 Decembrie
1918» din Alba Iulia în perioada 24-24 noiembrie în cadrul că
reia s-a discutat ş
i s-a evaluat stadiul
actual al activită
ţ
ilor proiectului. În continuare s-au prezentat activită
ţ
ile desfă
ş
urate de fiecare
partener – Discutarea RTF 2.
Agenda întâlnirii de lucru
JOI, 24 noiembrie 2011
15.00-1 6.45 EVALUAREA STADIULUI ACTUAL AL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI.
PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE FIECARE
PARTENER – Discutarea RTF 2
Raportori: Gabriela KELEMEN, Florea VOICULESCU, Fausto PRESUTTI,
Doina USACI
Moderator: Mariana NOREL
16.45-1 7.00 pauzăde cafea
17.00-19.00 PREZENTAREA ŞI DISCUTAREA VARIANTEI PRELUCRATE (după
întâlnirea de lucru de la Arad) A CURRICULUMULUI PENTRU
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT CU DIPLOMĂDUBLĂ
Moderatori: Doina USACI, Fausto Presutti
18.30-1 9.30 STABILIREA RESPONSABILILOR PENTRU ÎNTOCMIREA FIŞELOR
DISCIPLINELOR.
Moderator: Mariana NOREL
VINERI, 25 noiembrie 2011
9.00-10.45
MASĂROTUNDĂ– REPARTIZAREA SARCINILOR PENTRU
ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA ACREDITĂRII ARACIS
Moderatori: Florea VOICULESCU, Doina USACI
10.45-11.00 pauzăde cafea
11.00- 13.00 PREGĂTIREA ACTIVITĂŢILOR 1.12 ŞI 1.13
Moderatori: Florea VOICULESCU, Gabriela KELEMEN, Fausto PRESUTTI
13.00-14.30 pauzăde prânz
15.00-1 6.45 PRE ZEN TAR EA STR ATE GIE I COM UNE DE LUC RU – Mar ian a NOR EL
ÎNC H IDE REA LUC RĂRIL OR

Parteneri

