PROTOCOLDECOLABORARE
incheiat intre:

Ministerul Educafiei, Cercetririi, Tineretului yi Sportului, cu sediul in Bucure~ti,Str. General
Berthelot m.28-30, sector 1, reprezentant prin WLIA ADRIANA OANA BADEA, in calitate de
Secretar de Stat,
I.S.P.E.F. - Istituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della Formazione, cod
fiscal 97143880587, reprezentat d e prerjedintele dr. Fausto PRESUTTI, cu adresa de serviciu in
Via Domenico Comparetti nr. 55/a, 00137 Roma, Italia
au hotiirit, de comun acord, incheierea prezentului protocol de colaborare (,,ProtocolM)in urmiitoarele
condiiii:

Art. 1 Obiectul Protocolului:
Prezentul protocol stabilegte cadrul de colaborare dintre I.S.P.E.F. - Istituto di Scienze Psicologiche
dell'Educazione e della Formazione, Italia ~i Ministerul Educatiei, CercetPrii, Tineretului gi
Sportului din Romiinia, pentru imbuniititirea competentelor profesionale ale cadrelor didactice gi
directorilor de grldinite gi, implicit, pentru imbuniitiiiirea calitZitii sistemului yi semiciilor educationale
la nivelul inviit5mintului pregcolar.
Prin acest parteneriat, p w i l e sunt de acord cu derularea, in Romiinia, a proiectului educational
,,Calitate qi competenfd i n invZfZmrintulpreqcolar", initiat de. 1.S.P.E.F.

Art. 2 Scopul yi obiectivele colaborPrii:
Scopul parteneriatului dintre I.S.P.E.F. - Istituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della
Formazione, Italia qi Ministerul Educatiei, Cercetiirii, Tineretului si Sportului din Romiinia vizeazfi
cresterea calitiijii serviciilor educationale la nivelul invi$iimintului pregcolar.
Principalul obiectiv a1 proiectului este acela de a ofen atit cadrelor didactice din inviitiimintul
prescolar, cit vi managerilor cursuri de formare si de perfectionare, la nivel judetean, precum si o
sene de materiale - suport ~i informative elaborate pe parcursul proiectului, care s l sprijine
imbunltatirea competentelor profesionale ale acestora gi alinierea la standarde gi cerinte generalvalabile la nivel european.
De asemenea, in cadrul acestui parteneriat, Ministerul Educatiei, Cercetfirii, Tineretului ~i Sportului qi
I.S.P.E.F. vor avea in vedere:
- oferirea unor oportunititi egale tuturor beneficiarilor acestui proiect, pentru a fi informati si
pentru a folosi toate materialele elaborate gi distribuite;
- prezentarea publicii a rezultatelor implementsrii acestui program in Rorninia, inclusiv prin
postarea pe pagina de web a Ministerului Educatiei, Cercetiirii, Tineretului si Sportului.

Art. 3 Activitiiti

In cadrul acestui parteneriat, activitgtile se vor derula cu implicarea partenerilor locali (inspectorate
gcolare, griidinite) gi cu anunfarea, in prealabil, a reprezentantului desemnat pentru monitorizarea
acestora din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetlirii, Tineretului gi Sportului.
Tipurile de activitZi$ propuse sunt:
1. alciituirea unei comisii pentru coordonarea ~i monitorizarea proiectului educational
,,Calitate ,si competen(6 in inv~cirnGntulprepc~lar'~,
din care vor face parte reprezentanfi ai
celor doi parteneri, respectiv din trei expeqi ai MECTS (din care unul este pre~edintele
comisiei) gi doi expeqi ai I.S.P.E.F.; toate ht2lnirile cornisiei se vor derula la MECTS
2. stabilirea programului qi a continutului modulelor de formare, de catre membrii comisiei
pentru coordonarea gi monitorizarea proiectului educational ,,Calitate ;i cornpetenpi in
invd?6mcintulpref colar";
3. elaborarea, avizarea gi livrarea modulelor de formare;
4. elaborarea, avizarea si distribuirea, gratuit, a materialelor-suport qi a materialelor
informative specifice;
5. initierea unor comunicate de pres8, pentru a asigura vizibilitatea proiectului.

Art. 4 Responsabilit5tile ptiqilor:
4.1. Drepturile si obligatiile Ministerului Educatiei. Cercetfxii. Tineretului si Sportului
- s l desemneze cei trei expew in comisia pentru coordonarea gi monitorizarea proiectului
educational ,,Calitate pi cornpetenla' fn fnv~cimtintulpre,scular" gi sii nominalizeze
reprezentantul desernnat pentru monitorizarea activitgtilor;
- s l se implice, prin expmii desemnati in comisia pentru coordonarea gi monitorizarea
proiectului educafional ,,Calitate gi cumpeten{& in inva'?cidntul pre~colar", in stabilirea
programului qi a continutului modulelor de formare, precum qi in procesul de elaborare a
acestora gi a materialelor-suport gi informative specifice;
- sh sprijine, prin implicarea lnspectoratelor Scolare Judetenelal Municipiului Bucuregti,
organizarea gi derularea programului de formare gi distribuirea, gratuit, a materialelorsuport gi a materialelor informative specifice;
- sB monitorizeze, in parteneriat cu I.S.P.E.F., derularea activit&$lor din cadrul acestui
proiect;
- sSI asigure vizibilitatea proiectului, initiind comunicate de presii sau transmipnd informatia
cfitre inspectorate gi unit8tile de hvil@mSmt, pentru a stimula interesul fa@de proiect.
4.2. Drepturile si obligatiile I.S.P.E.F. - Istituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della
Formazione, Italia:
- s9 desemneze cei doi expe$ in comisia pentru coordonarea gi monitorizarea proiectului
educational ,,Calitate pi competent6 fn inv~6mcintul
pre~colar";
- d se implice, prin expeqii desemnati in comisia pentru coordonarea gi monitorizarea
proiectului educational ,,Calitate !i cumpetenfa' in inva'fa'mdntulprefcolar", in stabilirea
programului gi a continutului modulelor de formare;
- s8 elaboreze suportul de curs pentru formare, precum ~i materialele-suport ~i informative
specifice gi sZi le supunci, spre avizare, Ministerului Educatiei, Cercetiirii, Tineretului gi
Sportului;
- . s9 desfagoare sesiunile de fonnare cu cadrele didactice gi managerii institutiilor de
invfifcimbtpregcolar, conform programului agreat;
- sil tipkeasc8 gi s8 asigure distribuirea, gratuit, a materialelor-suport gi a materialelor
informative specifice;
- sSI monitorizeze, in parteneriat cu MECTS, derularea activitiijilor din cadrul acestui proiect;

-

sri sprijine activitgtile de vizibilitate a proiectului, furnizind infonnatii si date necesare
partenerului +i Inspectoratelor $colare Judelenelal Municipiului Bucure~ti.

Art. 5 Dispozitii finale:

Toate infomafiile culese in cadrul acestui proiect, precum ~i rapoartele de evaluare vor fi puse la
dispozitia partenerilor implicali. in acest sens, Ministerul Educafiei, Cercetarii, Tineretului ~i
Sportului va putea prelua exemplele de bun5 practici, in vederea introducerii lor in sistem.
Prezentul Protocol intri in vigoare la data semniirii lui de citre cele douii p%
i $ ~i va avea o durati de

trei ani, cu posibilitatea de a fi prelungit prin semnarea unui Act aditional.
Prezenta Cvnvenfie a fost incheiatri azi
(1) pentru fiecare parte.
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