
“Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar” –
un pas înainte spre învăţarea centrată pe elev

În perioada martie-aprilie 2012, profesori şi elevi din şcolile tulcene au fost implicaţi în
activităţile Proiectului POSDRU ID 4615, “Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar”,
implementat de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea şi
restructurarea sistemului de învăţământ preuniversitar prin
adaptarea curriculum-ului la cerinţele societăţii actuale,
care necesită utilizarea şi perfecţionarea continuă a
competenţelor TIC. Accentul a fost pus pe aspectele
metodologice ale implementării TIC în procesul
educaţional, utilizarea instrumentelor digitale şi a formelor
de instruire moderne, centrate pe elev.

Având drept ţintă integrarea eficientă a TIC în
sistemul educaţional, proiectul a reuşit, prin grupurile de
lucru implicate, adaptarea planului-cadru de învăţământ în

vederea introducerii competenţelor cheie TIC începând din ciclul gimnazial, elaborarea de
programe şcolare pentru disciplina TIC corespunzător planului cadru revizuit, actualizarea
programelor şcolare  prin includerea de competenţe cheie TIC specifice fiecărei discipline şcolare,
elaborarea de pachete educaţionale care să vină în sprijinul aplicării programelor şcolare actualizate.

Cei 14 formatori naţionali din judeţul Tulcea,
inspectori de specialitate şi directori de şcoli, au susţinut
cursuri de formare pentru 240 de profesori având
specialităţi diverse. A urmat activitatea de pilotare a
pachetelor educaţionale elaborate, în care aproximativ 8000
de elevi  de gimnaziu şi liceu au beneficiat de produsele şi
instrumentele TIC, fiind antrenaţi în activităţi de predare-
învăţare şi de diseminare a rezultatelor proiectului
desfăşurate în 38 de şcoli tulcene.

O educaţie de calitate poate fi obţinută doar în cazul
integrării tehnologiilor digitale, conceptelor şi
metodologiilor pedagogice moderne, universalizării
formelor de instruire şi a conţinuturilor, cooperării şi
colaborării atât a celor instruiţi, cât şi a celor care
gestionează procesul de instruire – integrare, care într-un
singur cuvânt este numită e-learning.

Proiectul “Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar” promovează o educaţie
modernă, adaptată nevoilor de formare şi de instruire ale elevilor.
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