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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 

Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare

Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe

Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul

terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special 

pentru grupurile defavorizate”

Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10.

Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388

Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII 

DEFAVORIZATE Antre_S”

Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” 

Iași

Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele

Mihai I al României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
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EXPERȚI-FORMATORI USV IAȘI

STANCIU MIHAI -Expert 1 Formator Curriculum 

complementar și programe postuniversitare

VÎNTU VASILE -Expert 2 Formator Curriculum 

complementar și programe postuniversitare

MIRON LIVIU -Expert 3 Formator Curriculum 

complementar și programe postuniversitare

Manager de proiect,

Brezuleanu Carmen-Olguța
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OBIECTIVE
 Precursorii ideii de proiect pedagogic;

 Conceptul de proiect 

 Funcţiile proiectului;

 Faze şi etape în derularea unui proiect;

 Necesitatea abilitării cu pedagogia 

proiectului a elevilor/ studenţilor şi a 

cadrelor didactice;

 Constituirea la nivelul instituţiilor de 

învăţământ a unor echipe interdisciplinare 

pe problematica proiectului.  
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Originea ideii de „proiect”
 Termenul de „proiect” apare în 

secolul al XV-lea sub două forme în 
limba franceză : „pourget” şi de 
„project” şi se va impune în secolul al 
XX-lea, după o utilizare puţin 
răspândită şi capricioasă până în 
secolul al XIX-lea (DEEF, 1994). 

 Adesea asimilat cu progresul, 
termenul de proiect are o conotaţie 
pozitivă. POCU-PEDAGOGIA 
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PRECURSORII PROIECTULUI
 Pionierii abordării proiectului în educaţie -pedagogii 

americani John Dewey (1859-1952) şi William H. Kilpatrick 
(1871-1965). 

 Puşi în diferite situaţii experienţiale, elevii vor trebui să fie 
activi, să rezolve probleme, să colaboreze cu alţi semeni, 
pregătindu-se pentru o societate viitoare. A învăţa din 
experienţă implică cele două dimensiuni: retrospectivă şi 
prospectivă (Dewey, 1972).

 William H. Kilpatrick rămâne principalul teoretician al ideii 
de proiect prin articolul celebru „The Project Method” 
(1918). În viziunea sa proiectul are un scop precis; 
angajează  personalitatea în totalitatea sa; se derulează 
într-un mediu social.
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CONCEPTUL DE PROIECT
 Proiectul este „de ordinul paradigmei 

valorizând activitatea concretă şi 
organizată a unui subiect social de a-şi 
stabili un scop şi mijloacele adaptate 
pentru a-l atinge.” (ib., p. 802)

 Proiectul se poate defini şi ca o conduită 
anticipativă a individului, el desemnând 
orice acţiune intenţională şi explicită. 
„Înainte de a călca pe un drum, trebuie 
să-l vezi”, sublinia un filosof şi logician 
polonez (T. Kotarbinski). POCU-PEDAGOGIA 
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DEFINIŢIA PROIECTULUI

 Proiectul reprezintă o metodă complexă de

predare-învăţare şi evaluare a

elevilor/studenţilor (individual/grup), care

începe în clasă şi continuă în afara spaţiului

şcolar sub forma unor investigaţii, a unor

experimente, a unor anchete de teren etc şi

se finalizează prin prezentarea unor

produse în faţa grupului de elevi/studenţi,

precum şi a altor factori interesaţi.

 = Vehiculul care transformă ideea în

realitate (Brown, 2012).
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PEDAGOGIA PROIECTULUI
 Apariţia proiectului - o „revoluţie copernicană”

prin trecerea de la perspectiva centrată pe

predare (teaching) la cea centrată pe efortul de

învăţare al elevului/studentului (learning)

(DEEF, 1994).

 FUNCŢII

 Funcţia economică şi de producţie

 Funcţia terapeutică (motivaţională)

 Funcţia didactică

 Funcţia socială şi relaţională

 Funcţia politică
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I. Faza de pregătire a proiectului
Etape Elemente de conţinut

1) 

ALEGEREA 

PROIECTULUI

 Emergenţa ideii, prin aproprierea proiectului de către 

elevi/studenţi;

 Stabilirea planului (tema; obiectivele; ipoteză; concepte cheie; 

capacităţi şi atitudini de format şi dezvoltat; resurse umane, 

materiale şi financiare; metodologii;  rezultate/produse; criterii 

de evaluare.

2) 

STABILIREA 

RESURSELOR 

NECESARE

 A se ţine cont de cunoştinţele elevilor/ studenţilor şi de 

capacităţile pe care urmărim să le dezvoltăm prin folosirea 

acestor resurse.

 Exemple: biblioteci, organisme locale, societăţi comerciale, 

instituţii publice, TIC etc.

 Iniţierea în utilizarea acestor resurse.

Obţinerea autorizării în cazul folosirii unora.

3) 

ORGANIZAREA 

ACTIVITĂŢII ÎN 

CADRUL 

PROIECTULUI

Planul detaliat al proiectului: tema; obiectivele; ipoteză; 

concepte cheie; capacităţi şi atitudini de format şi 

dezvoltat; resurse umane, materiale şi financiare; 

metodologii;  activităţi; reguli; rezultate/produse; criterii de 

evaluare; rolurile actorilor implicaţi etc.
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II. Faza de realizare a proiectului
Etape Elemente de conţinut
4) 

DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR 

DIN CADRUL 

PROIECTULUI

 Pregătirea, derularea, evaluarea şi reglarea fiecărei activităţi din 

cadrul proiectului.

 Prin efort individual şi/ în grup.

 Activităţi variate: sintetizarea bibliografiei de specialitate, investigaţii, 

experimente, activităţi practice, observaţii sistematice, aplicare de 

chestionare, interviuri, aplicare de teste, analize statistice, prin 

intermediul Internetului etc.

 Acordare de sprijin, ajutor şi consultaţii.

 Crearea de dispozitive de coordonare şi susţinere (cu responsabilităţi 

distincte).

5) 

COORDONAREA 

ŞI SINTEZA 

CONTRIBUŢIILOR

 Elaborarea produselor proiectului (postere, folii, rapoarte, jurnale, 

grafice, statistici, portofolii,  site-uri (pagini Web) etc.

 Prezentarea în faţa colectivului de elevi/ studenţi a acestor produse, 

folosind mijloace multimedia moderne.

6) EVALUAREA 

PROIECTULUI

 evaluări orale cu ocazia prezentării diferitelor produse.

 grile de evaluare şi coevaluare a modului de desfăşurare a 

proiectului, asupra implicării grupurilor şi indivizilor 

 Evaluări externe.
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III. Faza de valorificare 
pedagogică a proiectului

Etape Elemente de conţinut

7) 

REEVALUAREA 

PROIECTULUI

 Realizarea unui demers metacognitiv (de ordin 

cognitiv şi social).

 Evidenţierea elementelor pozitive, a dificultăţilor 

întâmpinate.

 Sugestii pentru proiecte viitoare

8) 

VALORIFICAREA 

PROIECTULUI

 Prezentarea produselor proiectului şi altor 

factori interesaţi.

 Prezentarea concluziilor rezultate din proiect la 

diferite simpozioane, colocvii, publicarea 

rezultatelor obţinute, inclusiv prin intermediul 

Internetului.

 Aplicarea în practică a rezultatelor proiectului.

 Generalizarea experienţelor pozitive.
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1. Empatia
 Proiectul este un vehicul care transformă ideea din 

concept în realitate (Tim Brown, 2009).

 Empatia –tendință a subiectului de a trăi în plan afectiv, 

prin transpunere simpatetică, viața eroilor din filme, 

literatură, istorie sau din viața reală (”ca și cum” ar fi...).

 Cei care gândesc ca designerii, „se pun în pantofii” 

publicului sau clienților săi. 

 De aceea, designerii petrec o parte semnificativă a 

proiectelor lor împreună cu cei pentru care fac design, 

pentru se cufunda în toate aspectele vieții lor.

 Centrarea pe nevoile clientului.
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2. Definirea problemei

 În această etapă, trebuie să ajungi la 

un punct central de interes după tot 

ce ai descoperit în prima etapă, să te 

întrebi ce contează cel mai mult 

pentru publicul sau clienții tăi.
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3. Ideație

 În această etapă, ideile încep să 

curgă, sub formă de întrebări și 

soluții prin sesiuni de brainstorming 

și alte metode de generare de idei.

 Linus Pauling, premiat cu Nobel: 

„cea mai bună cale să ajungi la o 

idee bună este să ai cât mai multe 

idei”.

 Dezvoltarea unei culturi a ideației
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Gândire divergentă și convergentă

DIVERGENT

A CREA ALEGERI

CONVERGENT

A FACE ALEGERI
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4. Prototiparea

 Un prototip sau o machetă este un 

obiect pe care îl confecționezi din orice 

material ai la îndemână, pentru a 

transmite ideea proiectului tău.

 Machetele pot fi, de exemplu, din 

instrumente ca hârtie, creioane, role sau 

orice este la îndemână pentru ca 

utilizatorul/clientul să poată interacționa 

direct. 
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5. Testarea

 Să testezi, pentru gândirea-design, 

înseamnă să primești feedback 

despre prototipurile făcute și să 

înțelegi, cu această ocazie și mai 

bine utilizatorii/ clienții/ publicul tău.

 A cere și a primi feedback sunt 

esențiale pentru a face această 

etapă. 
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PROIECTE POCU
 Obiectivul general- Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului regional 

Nord-Est(CRNE) in vederea imbunatatirii corelarii ofertei IPT si a Invatamantului 

superior cu cererea pieţei muncii în scopul cresterii ocuparii si asigurarii Coeziunii 

economice si sociale. 

 Obiective specifice

 OS1 Dezvoltarea competenţelor membrilor CRNE de acţiune colectiva in scopul 

cresterii coeziunii şi eficientei grupului prin activitati de formare si schimb de 

experienta (peer learning) cu structuri similare din tara si un stat membru UE 

 OS2 Imbunatatirea capacitatii institutionale a CRNE prin „invatare prin actiune” 

,respectiv prin actualizarea si monitorizarea Planului Regional de Actiune pentru 

dezvoltarea Invatamantului profesional si tehnic (PRAI) si monitorizarea Planurilor 

Locale (judetene) de Actiune pentru dezvoltarea Invatamantului profesional si 

tehnic (PLAI) 

 OS3 Cresterea gradului de participare a partenerilor sociali la decizia privind 

corelarea ofertei de formare cu cererea pietei muncii prin activitati de consultare 

publica 

 OS4 Diseminarea documentelor de planificare strategica in scopul imbunatitirii 

dezvoltarii resurselor umane si a ocuparii acestora in Regiunea Nord-Est
POCU-PEDAGOGIA 

PROIECTULUI-2021
20

DEZVOLTAREA COMPETENTEI METACOGNITIVE LA 

STUDENTII  DIN ANUL I (A-I INVATA PE STUDENTI CUM SA 

INVETE)

 Obiectivele generale si specifice ale proiectului:

 a) constientizarea de catre studenti a mecanismelor psihologice ale invatarii

 Invatarea meseriei de student;

 cunoasterea dificultatilor cu care se confrunta studentii din anul I in procesul de invatare;

 consilierea individualizata a studentilor care intampina dificultati in procesul complex de invatare;

 stabilirea, pe aceasta baza, a unor trasee individualizate de invatare;

 b) abilitarea studentilor din anul I cu tehnici de invatare eficienta

 initierea in cadrul demersului experiemental a unor ateliere ale invatarii ;

 Integrarea TIC in procesul de invatare a studentilor;

 promovarea invatarii in echipa prin elaborarea unor proiecte de grup;

 initierea studentilor in realizarea unor proiecte tematice cu caracter interdisciplinar din perspectiva 

teoriei inteligentelor multiple;

 consolidarea unor deprinderi de munca intelectuale specifice activitatii studentesti;

 initierea studentilor in metodologia cercetarii stiintifice; 

 c) diseminarea si generalizarea experientei acumulate

 Organizarea unui workshop cu participarea studentilor si a cadrelor didactice universitare.

 Organizarea unui simpozion pe problematica pedagogiei universitare Centrarea demersului educational 

pe nevoile si interesele studentilor. Directii de modernizare a procesului de predare-invatare si evaluare 

in invatamantul superior (cu participarea cadrelor didactice).

 Realizarea si publicarea unui ghid al invatarii eficiente.
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FDI
 Obiectivul general: Îmbunătățirea calității activității de predare-învățare-

evaluare din învățământul superior agronomic din perspectiva formării 

unor competențe relevante pentru piața muncii în secolul XXI

 Obiective specifice:

 OS1-Utilizarea platformelor electronice în procesul de modernizare a 

procesului de evaluare continuă de către studenți a calității procesului de 

învățământ din cadrul USAMV Iași;

 OS2-Dezvoltarea și implementarea de structuri și proceduri la nivelul 

USAMV Iași privind evaluarea calității predării; 

 OS3-Formarea continuă a pregătirii psihopedagogice a cadrelor 

didactice universitare în vederea promovării unor demersuri didactice 

centrate pe nevoile și interesele studenților și formarea de competențe 

transversale și profesionale, optimizând mijloacele de învățare;

 OS4-Promovarea respectării deontologiei și eticii academice în rândul 

cadrelor didactice și al studenților;

 OS5-Îmbunătățirea resurselor de învățare din laboratoarele USAMV Iași.
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CONCLUZII
 Proiectul  - o importantă metodă de predare-învăţare şi de 

evaluare, cu mari valenţe formativ-educative (dezvoltându-le 
capacităţile de gândire, de investigaţie, de imaginaţie, de 
operaţionalizare a cunoştinţelor teoretice în diferite contexte 
practice, de învăţare a regulilor activităţii şi trăirii în grup a 
satisfacţiilor muncii lor, etc.).

 Elevii, studenţii, cadrele didactice trebuie să fie abilitaţi cu 
pedagogia proiectului.

 Propunem constituirea la nivelul tuturor unităţilor de 
învăţământ a unor comisii de proiect cu caracter 
interdisciplinar, capabile să gestioneze diferite tipuri de 
proiecte.

 Proiectul reprezintă o metodă importantă prin care oamenii 
pot face faţă marilor sfidări ale timpului prezent, dar mai ales 
ale viitorului.

 Abilitaţi cu pedagogia proiectului, cu managementul de 
proiect, cetăţenii ţării noastre vor putea atrage fonduri 
structurale în efortul de aderare a României la Uniunea 
Europeană.
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