Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală – o nouă
calificare didactică pentru o şcoala care învaţă!
-

Fișa proiectului -

Aplicant: Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Institutul de Științe ale
Educației, Big Media și The Red Point.
Titlul proiectului: „Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală – o nouă
calificare didactică pentru o şcoala care învaţă!”
Finanțare: proiectul este cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa prioritara 1 – „Educatia si formarea
profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, in
Domeniul major de interventie (DMI) 1.3 – “Profesionisti in educatie si formare” si se va
desfasura in perioada 1 ianuarie 2011- 31 decembrie 2013, la nivel national.
Proiectul POSDRU/57/1.3./S/30074 „Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală – o
nouă calificare didactică pentru o şcoala care învaţă!”, se adresează cadrelor didactice şi
formatorilor

care

doresc

îmbunătăţirea

oportunităţilor

de

carieră

în

domeniul

educaţiei permanente şi crearea de competenţe relevante pentru piaţa muncii.
Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea de programe de formare
continuă care să contribuie la implementarea activităţilor de învaţare permanentă în şcoală
şi a unor metodologii specifice de diversificare a ofertelor extraşcolare.
Activităţile din cadrul proiectului vor urmări creşterea accesului şi participării la educaţie
şi formare, dar şi implementarea unor noi standarde ocupaţionale. Scopul final va fi dezvoltarea
unor noi competenţe şi abilităţi în educaţie şi realizarea profilului de „Learning Developer”.
Cadrele didactice care vor primi calificarea de facilitator, vor desfăşura acţiuni de
consiliere şi mediere la nivelul scolii. În cadrul proiectului vor fi create centre locale de educaţie
permanentă unde profesorii vor putea obţine informaţii despre oportunităţile de învăţare formală
şi informală la nivelul şcolii şi al comunităţii. Activităţile desfăşurate în cadrul centrelor locale

au ca scop motivarea şi susţinerea profesorilor pentru a se implica direct în activităţi din
domeniul Lifelong Learning.

Obiective specifice


Implementarea unor activităţi de conştientizare a principiilor învaţării permanente şi a

necesităţii dezvoltarii unei oferte diversificate de activităţi extraşcolare, în rândul diferitelor
categorii de actori şcolari si la nivelul opiniei publice


Definirea competenţelor si responsabilităţilor specifice pentru o nouă specializare didactică:

facilitator pentru învaţarea permanentă


Implementarea unui program national de formare a facilitatorilor de învaţare permanentă, pe

baza unei metodologii de formare în sistem blended learning


Crearea unor comunităţi virtuale privind programele de învaţare permanentă în şcoala, care să

asigure schimbul de practici, împărtaşirea experienţelor participanţilor şi crearea de parteneriate
durabile în domeniul învaţării permanente la nivel local şi regional


Pilotarea unor centre de învaţare permanentă pe baza parteneriatelor pentru învaţarea

permanentă, la care să participe instituţii şi actori interesaţi la nivel local şi regional
Proiectul propune o nouă calificare didactică: facilitatorul pentru învaţarea permanentă,
care se adaptează nevoilor actuale din plan social şi persional (al elevilor şi cadrelor didactice), şi
care va îngloba principiul învaţării permanente în proiectarea şi implementarea oricărei activităţi
de educaţie. Angajarea facilitatorilor de învaţare permanentă în centre specializate care vor
funcţiona la nivel regional şi local va asigura legătura dintre şcoala şi comunitate, ca premisă a
legării învaţării în şcoala de experienţele dobândite în afara acesteia. Nici una dintre funcţiile
didactice existente la momentul actual la nivelul sistemului de educaţie nu acoperă sau suplineşte
aceste responsabilităţi.
În acest sens, facilitatorul va avea ca scop identificarea şi gestionarea corectă a nevoilor
sistemului educaţional actual, având următoarele priorităţi în desfăşurarea planului de învaţare
permanentă:


Captarea interesului public şi a tuturor actorilor educaţionali pentru învaţarea permanentă şi

pentru beneficiile acesteia, în vederea creării unei culturi a învăţării permanente;


Implementarea unor sisteme coerente de identificare, evaluare şi validare a competenţelor

obţinute în diferite contexte de învaţare;



Diversificarea şi flexibilizarea programelor destinate dobândirii de competenţe, accesibile

începând cu vârste şcolare;


Inovarea metodologiilor de formare a cadrelor didactice, formatorilor, facilitatorilor şi

mediatorilor de învaţare permanentă;


Dezvoltarea sistemului de evaluare şi monitorizare a progreselor înregistrate în domeniul

învăţării permanente.
Grupul ţintă
Grupul tinţă al proiectului este constituit din personal didactic care are şi poate avea o serie
de atribuţii în organizarea şi desfăşurarea de activităţi semnificative din perspectiva
învaţării permanente: inspectori şcolari pentru activităţi educative, metodişti pentru activităţi
educative, formatori pentru formare continuă,

coordonatori

de programe educative din

şcoli, cadre didactice. Acest proiect îi va identifica şi forma, urmând sa dezvolte cadrul necesar
de relaţionare cu comunitatea, prin centrele de învaţare permanentă dezvoltate.

