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COMUNICAT  

Iunie 2018 

 

LANSAREA PROIECTULUI “PROFi – Profesori inovatori” 
ID SMIS: 107673 

 
SC Great People Inside SRL cu sediul în municipiul Brașov, str. Mirăslău, nr. 35, Județul Brașov, 

România, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș, anunță lansarea proiectului „PROFi - 

Profesori inovatori”, Contract POCU/73/6/6/107673. Proiectul este cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 

„Educație și competențe” și se derulează pe o perioadă de 28 de luni. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității și accesului 

echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de 

sprijin și 6 manageri școlari din 6 unități defavorizate din județul Mureș prin organizarea și 

participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special personalului din unitățile de 

învățământ cu risc educațional ridicat, în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a 

școlii, creșterii frecvenței școlare și îmbunătățirii performanțelor educaționale.  

Obiectivele specifice ale proiectului contau în: 

1. OS 1: Îmbunătățirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă (personal 

didactic, personal de sprijin, inclusiv mediatori școlari) din școlile țintă prin participarea 

la programe de formare continuă și de dezvoltare de competențe didactice cu credite 

profesionale transferabile: „Dezvoltarea personală a elevilor folosind metode 

interactive”, „Învingerea stresului și furiei, comunicarea eficientă/asertivă cu copilul”. 

2. OS 2: Crearea unei rețele de resurse umane calificate și motivate prin desfășurarea de 

activități de schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshopuri, ateliere și 

vizite de schimburi de bune practici. 

3. OS3: Dezvoltarea capacității instituționale a 6 unități de învățământ (și a structurilor 

sale) prin îmbunătățirea competențelor celor 6 manageri școlari din școlile țintă prin 

participarea la cursuri de management educațional, dezvoltarea/actualizarea/ 
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îmbunătățirea planurilor de dezvoltare instituțională, monitorizarea și evaluarea 

indicatorilor de progres conform acestora, în vederea reducerii abandonului școlar, 

îmbunătățirii performanțelor educaționale și creșterii incluziunii. 

4. OS4: Elaborarea a minim 140 de mini-proiecte educaționale de către cadrele 

didactice/personalul de sprijin/managerii absolvenți ai programelor de formare, ca 

parte a stagiilor practice în școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate în 

educație incluzivă, în vederea îmbunătățirii calității educației, creșterea frecvenței și a 

performanțelor școlare ale copiilor. 

Școlile asociate în cadrul proiectului sunt:  

- Școala Gimnazială Bahnea și structurile sale  

- Școala Gimnazială Beica de Jos și structurile sale 

- Școala Gimnazială Bichiș și structurile sale  

- Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos din Ghindari și structurile sale  

- Școala Gimnazială Adorjani Karoly din Glodeni și structurile sale 

- Școala Gimnazială Vețca și structurile sale. 

Prin implementarea proiectului sunt vizate următoarele rezultate principale: 

- Acces echitabil la educație pentru 450 copii și elevi în situații de risc educațional și din 

grupurile vulnerabile prin implementarea de proiecte educaționale și stagii practice  

- Dezvoltarea competențelor didactice și profesionale pentru 90 de membri ai grupului 

țintă prin desfășurarea de programe de formare continuă/schimb de bune practici 

- 82 de membri ai grupului țintă certificați ca urmare a participării la programele de 

formare continuă – membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar și 

membri ai personalului de sprijin din școlile participante (inclusiv mediatori școlari) 

- Crearea unei rețele de parteneri pentru facilitarea dialogului școală - familie – 

comunitate 

- Crearea unei rețele de profesori, personal de sprijin și mentori 

- Dezvoltarea capacității instituționale a celor 6 școli asociate în proiect prin organizarea 

de programe de formare managerială pentru managerii școlari și actualizarea/ 

elaborarea/îmbunătățirea planurilor de dezvoltare instituțională. 

Valoarea totală a proiectului este 1.987.440,73 lei, din care asistența financiară 

nerambursabilă este de 1.804.739,23 lei.  

Data începerii și data finalizării proiectului: 17.05.2018 – 16.09.2020. 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014 – 2020. 

Persoana de contact: Irina Ceortan   
Funcție: Expert comunicare grup țintă                                                            
Telefon/Fax: (+40) 268 426336 / (+40) 268 422907 
Mobil: (+40) 769 077993 
Email: irina.ceortan@greatpeopleinside.ro 
 

 

 

 

 


