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I.

CADRUL GENERAL
SC Great People Inside SRL Brașov, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș,
implementează în perioada 17.05.2018 – 16.09.2020 proiectul „PROFi - Profesori
inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 34034/ DGPECU/
16.05.2018. 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. Valoarea totală a proiectului este
1.987.440,73 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de
1.804.739,23 lei.
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 constau în:
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”.
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.
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/îmbunătățirea planurilor de dezvoltare instituțională,
monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform acestora, în vederea
reducerii abandonului școlar, îmbunătățirii performanțelor educaționale și
creșterii incluziunii.
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.
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Parteneri asociați în cadrul proiectului sunt:
1. Școala Gimnazială Bahnea și structurile sale
2. Școala Gimnazială Beica de Jos și structurile sale
3. Școala Gimnazială Adorjani Karoly Glodeni și structurile sale
4. Școala Gimnazială Bichiș și structurile sale
5. Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari și structurile sale
6. 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.

II.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă pentru care se aplică prezenta Metodologie este alcătuit din 90 membri
ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din
școli (inclusiv mediatori școlari) și 6 manageri școlari din unitățile de învățământ:
1. Partener asociat 1 - Școala Gimnazială Bahnea și structurile sale: Școala
Primară Bernadea, Școala Gimnazială Gogan, Școala Gimnazială Idiciu, Școala
Primară Daia Bahnea, Grădinița cu program normal Idiciu, Grădinița cu
program normal Bahnea, Școala gimnazială Bahnea, Școala Primară Cund,
Școala Primară Lepindea;
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2. Partener asociat 2 - Școala Gimnazială Beica de Jos și structurile sale: Școala
Gimnazială Beica de Jos, Școala Primară Şerbeni, Grădinița cu program
normal Beica de Jos, Grădinița cu program normal Beica de Sus, Școala
Primara Nadășa;
3. Partener asociat 3 - Școala Gimnazială "Adorjani Karoly" Glodeni și
structurile sale: Școala Primară Merișor, Școala Primară Păcureni, Școala
Primară Păingeni, Școala Gimnazială "Adorjani Karoly" Glodeni, Grădinița cu
program normal Glodeni, Școala Primară Moișa;
4. Partener asociat 4 - Școala Gimnazială Bichiș și structurile sale: Școala
Gimnazială Bichiș, Școala Gimnazială Ozd, Grădinița cu program normal
Bichiș, Grădinița cu program normal Ozd;
5. Partener asociat 5 - Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari și
structurile sale: Grădinița cu program normal Trei Sate, Școala Gimnazială
Trei Sate, Școala Primară Solocma, Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos
Ghindari, Școala Primară Abud, Grădinița cu program normal Ghindari;
6. Partener asociat 6 - Școala Gimnazială Vețca si structurile sale: Școala
Gimnazială Vețca, Școala Primara Jacodu, Grădinița cu program normal
Sălașuri, Grădinița cu program normal Vețca.

III.

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Prezenta Metodologie a competiției de premiere pentru „Proiectele incluzive ale
anului” a fost elaborată în vederea reglementării modului de acordare a premiilor
pentru calitate în educația incluzivă, în cadrul proiectului „PROFi - Profesori
inovatori” - POCU/73/6/6/107673.
Premiul pentru calitate în educația incluzivă este acordat în scopul încurajării
eforturilor depuse în promovarea și implementarea calității în școlile țintă. Acesta
este acordat ca măsură de sprijin în cadrul acțiunilor destinate atragerii și/sau
menținerii în școlile țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate,
capabile să furnizeze o educație de calitate și să asigure incluziunea școlară.
Premiile pentru calitate sunt acordate cadrelor didactice și managerilor şcolari
care au rezultate deosebite în asigurarea unei educații incluzive de calitate pentru
copiii cu risc educațional major, ca măsură de stimulare a resurselor umane
calificate să lucreze în şcolile ţintă ale proiectului.
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IV.

METODOLOGIA COMPETIȚIEI DE PREMIERE „PROIECTELE INCLUZIVE ALE
ANULUI”

IV.1 EDUCAȚIA INCLUZIVĂ- CADRUL LEGISLATIV INTERNAȚIONAL
Educația incluzivă este un proces prin care se urmărește să se răspundă unor nevoi
diverse ale elevilor prin sporirea participării acestora la procesul învățării și
comunicării, reducând formele de excludere din educație.
Incluziunea implică schimbarea, deci este un proces care contribuie la creșterea
gradului de participare și învățare pentru toți elevii. MacKay arată că educația
incluzivă se referă la educarea tuturor elevilor și nu numai a celor cu dizabilități sau
a unui grup dezavantajat. Incluziunea în educație presupune:
-

valorizarea egală a tuturor elevilor și a personalului;
creșterea participării tuturor elevilor la educație și totodată reducerea
numărului elevilor excluși;
reducerea barierelor în învățare și participare pentru toți elevii, nu numai
pentru cei cu dizabilități;
înțelegerea diferențelor dintre elevi ca sursă pentru procesul de învățare și
nu doar ca o problemă care trebuie rezolvată;
recunoașterea dreptului elevilor la educație în comunitatea din care aceștia
fac parte.

Educația incluzivă duce la „dărâmarea” zidurilor dintre școli și comunitate și pune
bazele unei societăți incluzive. Educația incluzivă se referă la ridicarea tuturor
barierelor în învățare și la asigurarea participării tuturor celor vulnerabili, expuși la
excludere și marginalizare (UNESCO, 2000).
Procesul educației incluzive este susținut de o serie de documente cu caracter
internațional și european. Educația pentru toți a preocupat și angajat comunitatea
internațională încă din anul 1948, o dată cu adoptarea Declarației Universale a
Drepturilor Omului. Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile copilului
(CDC), adoptată și deschisă spre semnare și ratificare de către Adunarea Generală
prin Rezoluția 44/25 din 20 noiembrie 1989, este ratificată și de România la 25
septembrie 1990. Această convenție obligă statele semnatare să asigure dreptul la
educație pentru toți copiii, în egală măsură: copii cu handicap și cei supradotați,
copiii străzii și pe cei încadrați în muncă, pe cei aparținând minorităților lingvistice,
etnice sau culturale, precum și copiii provenind din alte zone sau grupuri
dezavantajate sau marginalizate. În conformitate cu această declarație, școlile
incluzive trebuie să înțeleagă și să accepte diversitatea adaptându-se ritmului de
învățare al fiecărui copil și asigurând o educație de calitate pentru toți.
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Dreptul la educație pentru persoanele cu dizabilități sunt stipulate în Regulile
Standard privind Egalizarea de șanse pentru Persoanele cu Handicap, document
adoptat de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 20 decembrie 1993
(Rezoluția 48/96). Regula 6 din Capitolul „Educație” stipulează faptul că: „Statele
trebuie să recunoască principiile șanselor egale la o educație primară, secundară și
terțiară pentru copiii, tinerii și adulții cu handicap, în contexte integrate”.
Miniștrii educației și alți responsabili pentru învățământul superior au semnat, în
2004, un memorandum de înțelegere în care se angajează să coopereze în cadrul
„Programului detaliat de lucru al Uniunii Europene pentru atingerea obiectivelor
educației și a sistemului de formare din Europa”. Totodată, ministerele semnatare
au declarat că „lărgirea accesului la o educație de calitate și asigurarea de
oportunități egale de învățare, [...], în special pentru comunitățile de rromi și
pentru alți membri ai unor grupuri dezavantajate, inclusiv membrii cu un venit
scăzut, persoane cu dizabilități, cetățeni ai comunităților izolate geografic, rurale
etc. trebuie să reprezinte o formă prioritară pentru dezvoltarea educației”.
Cadrele didactice de la clasă au un rol fundamental în procesul incluziunii, ele fiind
responsabile pentru educarea tuturor elevilor. Atitudinile cadrelor didactice față de
educația incluzivă depind de experiența acestora cu elevii cu dizabilități, formarea
inițială, existența unor forme de sprijin la clasă, mărimea clasei de elevi și
responsabilitățile pe care le au la clasă. Cadrele didactice din învățământul secundar
manifestă mai puțin interes față de includerea copiilor cu dizabilități în clasa lor,
mai ales dacă aceștia au dificultăți emoționale și comportamentale severe. Elevii și
cadrele didactice primesc sprijin din partea unui cadru didactic specializat, în clasă
sau în afara acesteia. Sprijinul este acordat în primul rând elevilor, însă se constată
tendința de a acorda sprijin și cadrelor didactice de la clasă.

IV.2 EDUCAȚIA INCLUZIVĂ – CONSIDERENTE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIILOR
NONSEGREGĂRII ȘI DESEGREGĂRII
În conformitate cu Anexa 3 la Ghidul Solicitantului – Considerente generale privind
respectarea principiilor nonsegregării și desegregării, fondurile structurale și de
investiții nu pot fi folosite pentru generarea sau perpetuarea segregării.
Există două principii de bază enunțate în “Ghidul adresat statelor membre pentru
folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea segregării teritoriale și
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școlare1”:
1. Nonsegregarea – fondurile structurale și de investiții nu pot fi folosite pentru
crearea de facilități/servicii noi, segregate, sau pentru dezvoltarea/întreținerea
celor deja segregate. Investițiile în locuire sau educație nu pot duce la izolarea
sau concentrarea grupurilor vulnerabile în anumite spatii.
2. Desegregarea – fondurile structurale și de investiții pot fi folosite pentru
eliminarea sau pentru diminuarea semnificativă a segregării. Activitățile ar
trebui să fie de relocare a locuitorilor din zonele segregate în comunități
nesegregate și mutarea copiilor din colile/clasele segregate.
Principiul nonsegregării
Oferirea de servicii precum educația au scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în
comunitățile dezavantajate. Dacă aceste servicii au însă ca efect separarea/izolarea
grupului vulnerabil de restul societății, atunci intervenția încalcă principiul
nonsegregării. Îmbunătăţirea serviciilor de educație în comunitățile dezavantajate
constituie o prioritate, însă, în cazul în care comunitatea este segregată, investițiile
de genul acesta trebuie însoțite de investiții care să conducă la crearea sau întărirea
relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de
activități comune. Frecvența acestor activități depinde de nevoile din teren și de
dinamica dintre cele două comunități.
Principiul desegregării
Sunt considerate ca activități de desegregare:
 activitățile care au ca scop reducerea sau dispariția decalajului care ține de
existenta/calitatea serviciilor educaționale;
 activitățile care au ca scop micșorarea/dispariția distanței fizice între
comunitatea marginalizată și restul comunității;
 activitățile desfășurate în comun de membri ai grupului vulnerabil segregat și
ai comunității majoritare, cu scopul de a îmbunătăți relația dintre cele două
comunități.
Educație

În ceea ce privește educația, “Ordinul nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării
școlare a copiilor romi și aprobarea metodologiei pentru prevenirea și eliminarea
segregării colare a copiilor romi” oferă definiția, practicile care duc la segregare
școlară și exemple de activități care duc la combaterea/eliminarea segregării
școlare. Conform acestui ordin, „constituie segregare școlară a elevilor romi
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.p
df
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separarea fizică a elevilor aparținând etniei rome în grupe/clase/clădiri/școli/alte
facilități, astfel încât procentul elevilor aparținând etniei rome din totalul elevilor
din școală/clasă/grupă este disproporționat în raport cu procentul pe care copiii
romi de vârstă școlară îl reprezintă în totalul populației de vârstă școlară în
respectiva unitate administrativ-teritorială.”
Exemple de activități de desegregare
Activitățile de tip „soft” care vizează desegregarea trebuie să îndeplinească două
criterii:
 să fie dezvoltate în funcție de nevoile locale,
 să dezvolte contactul, interacțiunea și colaborarea între comunitatea
segregată și membrii comunității majoritare (vecini, membrii aceluia și grup
de vârstă, etc).
Tipuri de activități:
A.
Activități generale
 Activități care vizează dezvoltarea/construirea relațiilor între comunitatea
segregată și comunitatea majoritară.
 Activități care micșorează distanța fizică sau adresează barierele între
comunitatea segregată și restul comunității
B.
Măsurile specifice care privesc educația pot include:
 Organizarea de cursuri de educație alternativă (sport, muzică, artă, activități
de auto-cunoaștere și de cunoașterea celuilalt, etc) în care participă membri
din comunitatea segregată și din comunitatea majoritară;
 Facilitarea accesului la școală – în cazul în care distanța parcursă de copii
este o problemă, atunci se va asigura transportul;
 Organizarea periodică de activități comune între copii, tineri, părinţi din cele
comunitatea segregată și din comunitatea majoritară;
 Activități de cunoaștere a membrilor grupului segregat – de ex. istoria
romilor, obiceiuri locale;
 Facilitarea cunoașterii, dialogului și colaborării între părinții copiilor din cele
două comunități;
 Elaborarea, implementarea și monitorizarea planului de desegregare a școlii
(Ordinul 1540/2007 al Ministerului Educației);
 Întâlniri cu părinții copiilor din școlile desegregate pentru a evita fenomenul
de „white flight” (transferarea copiilor din comunitatea majoritară la alte
școli, astfel încât școala desegregată devine în timp școală segregată). În
situația În care părinţii preferă să-și trimită copiii la alte școli se vor dezvolta
activități menite să crească atractivitatea școlilor din zonele segregate;
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Organizarea de sesiuni de pregătire pentru profesori și mediatori;
Îmbunătățirea legăturii între părinți și profesori sau între părinţii din
comunitatea segregată și cei din comunitatea majoritară.

IV.3 EDUCAȚIA INCLUZIVĂ – TEMATICI DE CONCURS
Participanții pot propune proiecte și/sau materiale cuprinse în tematicile enumerate
mai jos, sau pot veni cu propriile propuneri de teme în vederea creșterii calității în
educație și incluziune școlară.
Propunerile pot viza de exemplu:
 realizarea de materiale și resurse didactice adresate elevilor/copiilor aflați în
risc de excluziune, prin implicarea lor în activități practice; organizarea de
ateliere de creație pentru copiii din grupurile vulnerabile, legate de subiecte
diverse cum ar fi: nediscriminare, multiculturalism, incluziune etc,
 modele/metode/tehnici noi sau adaptate de abordare individualizată,
respectând ritmul propriu de dezvoltare al fiecărui copil (evaluare iniţială,
evaluare complexă, monitorizare),
 modalități noi de utilizare a resurselor educaționale, a tehnicilor pedagogice,
a echipamentelor și soluțiilor tehnologice utilizate, a modului de colaborare
la nivel local,
 dezvoltarea de resurse pedagogice și utilizarea acestora în activitatea
curentă; noi resurse identificate și utilizate în scopuri educaționale, resurse
vechi utilizate într-un mod nou,
 modalități diferite de aplicare a unor tehnici/proceduri existente,
 dezvoltarea parteneriatelor pentru a asigura incluziunea în comunitate,
 consolidarea capacităţilor şi responsabilizarea familiilor şi a comunităţii,
 organizarea unor activităţi de comunicare/informare la nivel de comunitate
privind importanţa asigurării accesului la o educaţie de calitate pentru toţi
copiii,
 intervenții care vizează sensibilizarea comunității locale şi formarea opiniei
publice cu privire la educaţia incluzivă,
 intervenții care vizează prevenirea și combaterea violenţei, neglijării şi
exploatării copiilor,
 elaborarea și dezvoltarea cadrului de asigurare a calităţii pe dimensiunea
educaţie incluzivă la nivel de management școlar,
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consolidarea capacităţilor instituţionale pentru asigurarea accesului,
relevanţei și calităţii educaţiei incluzive,
identificarea setului de valori comune ale şcolii şi ale agenţilor economici
care pot contribui la un bun parteneriat şcoală-comunitate,
implicarea membrilor familiei în luarea deciziilor pentru promovarea
respectării drepturilor copiilor și în programele de abilitare/reabilitare
continuă a dezvoltării copilului,
crearea de grupuri de sprijin pentru promovarea respectării drepturilor
copiilor,
organizarea de workshopuri/ateliere de lucru pentru elevi privind modul de
recunoaștere a comportamentului negativ în situații de conflict și dobândirea
de abilități în rezolvarea problemelor;
organizarea de workshopuri/ateliere de lucru cu părinții pentru a discuta
despre rolul lor în protejarea copiilor împotriva violenței și pentru a crește
gradul de conștientizare persoanelor din comunitate referitor la drepturile
omului și ale copilului în cadrul și în afara școlii;
acțiuni și intervenții ce vizează combaterea unor fenomene de violență în
școală, bulying; de reducere a riscului de izolare socială și încurajarea
acceptării diversității și a comportamentului de cooperare între elevi, părinți
și cadre didactice; crearea unui mediu sigur primitor și stimulativ pentru
fiecare copil,
propuneri de ajustări ale curriculum-ului pentru a se adapta la nevoile
educative ale copiilor și utilizarea de metode educaționale orientate pe
participare, proces și pe găsirea de soluții, ce pot include: discuții,
planificări, clarificări ale valorilor, simulări, scenarii, modelări, jocuri de rol,
jocuri, folosirea tehnologiei comunicațiilor și informației etc.,
proiecte educaționale (altele decât cele care beneficiază de instrumentele
de sprijin acordate în cadrul proiectului PROFi – Profesori inovatori) derulate
în domeniul creșterii calității în educație și a incluziunii etc.

IV.4 DISPOZIȚII GENERALE
Great People Inside SRL în calitate de Beneficiar al proiectului „PROFI - Profesori
inovatori” cod SMIS 107673, în cadrul cererii de finanţareare prevăzută, la
subactivitatea A3.4. Desfășurarea concursului de premiere și distribuirea
materialelor educative produse, organizează o competiție de premiere a cadrelor
didactice și managerilor școlari din școlile țintă pentru formabilii înscriși în cadrul
proiectului mai sus menţionat.
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1.
Beneficiari: Pot participa la competiție cadrele didactice și managerii
şcolari înscrişi și acceptaţi în grupurile țintă al proiectului.
Beneficiari ai Premiului pentru calitate în educaţia incluzivă sunt 15 de cadre
didactice și/sau manageri școlari.
2.
Scop: premiile acordate vizează încurajarea, aprecierea și recompensarea
pecuniară a eforturilor depuse și dovedesc îndeplinirea criteriilor din prezenta
metodologie.
Selecția grupului ţintă în vederea acordării Premiului se va face prin concurs, pe
baza criteriilor de selecție prezentate în prezenta metodologie, acordându-se acces
tuturor membrilor grupului ţintă, indiferent de rasă, etnie, gen, religie.
3.
Numărul premiilor și valoarea acestora: Numărul
acestora se stabilesc prin prezenta metodologie.

premiilor și valoarea

Se vor acorda 15 premii în valoare de câte 300 de euro (calculat la cursul valutar de
4,4505 lei/euro) pentru fiecare cadru didactic sau manager școlar, selectați în urma
unei evaluări efectuate de o comisie de evaluare.
4.
Forma de finanțare: premiile pentru calitate în educația incluzivă sunt
acordate în baza prezentei metodologii din resursele proiectului.
5.
Criterii de acordare: Pentru a câștiga unul dintre premiile oferite în cadrul
competiției “Proiectele incluzive ale anului”, candidatul (cadru didactic, manager
școlar) trebuie:
 Să facă parte din grupul țintă – cadre didactice și manageri școlari;
 Să fie motivat din punct de vedere profesional;
 Să dorească să participe la competiția de premiere “Proiectele incluzive ale
anului”;
 Să fi realizat un proiect, material sau activitate care contribuie la educația
incluzivă.
6.
Selecția beneficiarilor premiilor pentru “Proiectele incluzive ale anului”:
Selecția cadrelor didactice și modalitatea de obținere a premiilor pentru educație
incluzivă se stabilesc în prezenta metodologie.
Înscrierea și desfășurarea etapei de evaluare, detaliile concursului propriu-zis
privind acordarea premiilor pentru „Proiectele incluzive ale anului”, sunt
reglementate prin prezenta metodologie.
Evaluarea cadrelor didactice pentru acordarea premiilor pentru “Proiectele
incluzive ale anului” va fi realizată de o Comisie constituită prin decizia managerului
de proiect.
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7.
Cerințe de acces: premiile sunt acordate în baza evaluării contribuției
fiecărui participant la competiție la creșterea calității educației și a incluziunii
școlare.
8. Criteriile de selecție includ următorii indicatori:
 participarea la competiția de premiere în cadrul proiectelor pentru educația
incluzivă;
 promovarea și implementarea calității în școlile țintă;
 măsura în care se contribuie la creșterea calității educației și incluziunii
școlare;
 contribuția la creșterea ratei de frecvență școlară a copiilor în situații de risc
educațional;
 implicarea în creșterea rețelei de actori cheie;
 asigurarea comunicării între grupurile vulnerabile și comunitatea majoritară;
 întreprinderea de acțiuni în vederea combaterii segregării;
 facilitarea dialogului școală-familie-comunitate;
 realizarea unui proiect pe tema educației incluzive;
 promovarea exemplelor de bune practici la nivelul școlii și comunității etc.
Competiția se organizează și se desfășoară conform dispozițiilor prezentei
metodologii, precum și ale regulamentului de organizare și desfășurare conform
Anexa 1.
Participarea la competiție este deschisă tuturor cadrelor didactice și managerilor
școlari care fac parte din grupul țintă al proiectului PROFi – Profesori inovatori și
care participă la progaramele de formare derulate în cadrul acestuia, indiferent de
rasă, etnie, gen, religie sau alte criterii discriminatorii.
Participarea la competiție este voluntară.
IV.4 LEGISLAȚIA APLICABILĂ
Prevederi legislative aplicabile proiectului:
1. Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020şi Anexe cu modificările și completările
ulterioare.
2. Ghidul Solicitantului Programul „Profesori motivați în școli defavorizate”, PI
10.i
3. Anexa 3 la Ghidul Solicitantului - Considerente generale privind respectarea
principiilor nonsegregării și desegregării
4. Anexa 7 la Ghidul Solicitantului - Linii directoare privind elaborarea
metodologiei de acordare a premiului pentru calitate în educația incluzivă
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5. Contractul de finanțare nr. 34034/DGPECU/16.05.2018cu anexele sale, cu
modificările ulterioare
6. Alte instrucțiunile emise de AM/OI.
Legislația de referință pentru întocmirea proiectelor participante la competiția
de premiere:
1. Constituția României republicată;
2. Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generala
a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989, asumată și de România prin
adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la
drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001);
3. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Ordinul 5079/31 august 2016 - Regulamentul – cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
5. Ordinul 4747/17.10.2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, care are capitolul 8
dedicat învățământului special, înlocuit cu Ordinul MEC nr. 4925/2006 privind
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar;
6. Ordinul 3027/2018 privind modificarea și completarea Anexei - Regulamentcadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la
Ordinul ministrului educației naționale și a cercetării științifice nr. 5079/2016
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ;
7. Hotărârea nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de
învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului
de învățământ special și special integrat;
8. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
75/ 12.07.2005, privind asigurarea calității educației;
9. Ordinul 3662/27.03.2003 privind aprobarea Metodologiei de înființare și
funcționare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă;
10. HG nr. 417/2015- Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școliiPachetul integrat pentru combaterea sărăciei al Guvernului României (2016);
11. Ordinul 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversității în
curriculumul național;
12. Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special
integrat aprobat OMECTS nr. 5573/7.10.2011 publicat în M.O. nr.787 din
07.11.2011;
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13. Metodologia privind evaluarea, asistență psihoeducaţională, orientarea
școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și tinerilor cu CES
OMECTS nr. 6552 din 13 dec.2011, publicată în M.O. nr.45 din 19.01.2012;
14. Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru elevii
cu CES integrați în învățământul de masă OMECTS nr. 5574/07.10.2011 M.O.
nr. 785 din 04.11.2011;
15. Ordinul 4378/7.09.1999 privind aprobarea programului: Măsuri de organizare
a învățământului special;
16. Ordinul 4653/08.10.2001 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și
funcționare a serviciilor educaționale pentru copiii/elevii deficienți integrați
în școala publică, prin cadre didactice itinerante și de sprijin a fost înlocuită
prin Ordinul MEC nr. 5379/25.11.2004 privind Metodologia de organizare și
funcționare a serviciilor educaționale prin cadre didactice de
sprijin/itinerante pentru copiii cu CES școlarizați în învățământul de masă;
17. Ordinul 3634/12.04.2000 privind aprobarea programului național: Integrarea
și reabilitarea copiilor cu deficiențe în/prin comunitate;
18. Legea nr. 35/2007, consolidată cu Legea nr. 29/2010, privind creşterea
siguranței în unitățile de învăţământ;
19. Ordinul 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei pentru reducerea
fenomenului de violență în unitățile de învăţământ preuniversitar;
20. Ordinul 1540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi și
aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării şcolare a
copiilor romi;
21. ORDIN 3470 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011
22. ORDIN 4385/2012 privind aprobarea componenței pachetelor de rechizite
școlare ce se acordă elevilor și a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii
nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a guvernului nr.
33/2001 privind acordarea de rechizite școlare;
23. Ordinul 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului;
24. Ordinul 4763/2006 de aprobare a Metodologiei privind repartizarea de fonduri
în vederea dotării cabinetelor de consiliere psihopedagogică și a cabinetelor
de logopedie.
25. ORDIN 5545/2011 aprobare FR privind aprobarea Metodologiei de organizare și
funcționare a claselor cu frecvență redusă în învățământul preuniversitar
obligatoriu
26. Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/ al mun.
București de resurse și asistență educațională aprobat prin OMECTS nr. 5555
din 7.10.2011, M.O. nr.759 din 27 10.2011;
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27. Ordinul 4323/13.08.1998 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ
pentru învățământul special la ciclul primar și gimnazial;
28. Ordinul 3796/11.05.1999 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ
pentru învățământul profesional special;
29. Ordinul 3590 din 05 aprilie 2016 privind aprobarea planurilor-cadru de
învățământ pentru învățământul gimnazial.
30. Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/ 28.02.2017
Ministerul Educației Naționale privind aprobarea programelor școlare pentru
învățământul gimnazial;
31. Ordinul 5081/22.10.2004 privind obținerea atestatului în limbaj mimicogestual specific persoanelor cu deficiențe de auz;
32. Ordinul 5418/8.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Centrelor județene/al municipiului București de resurse și de
asistență educațională și a regulamentelor-cadru ale instituțiilor din subordine.
33. ANEXA 1 la O.M.E.C.T. nr. 1539/10.07.2007, metodologia de identificare a
unităților de învățământ preuniversitar în care se impune furnizarea serviciilor
de mediere școlară
34. Ordinul 5236 din 01/09/2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele
de învățământ special pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu
deficiențe severe, profunde sau asociate.
35. Art. 267 Legea 1/2011 Drepturi și obligații Statutul personalului didactic din
învățământul preuniversitar;
36. Ordinul 5349/07.09.2011 pentru modificarea Metodologiei de organizare a
Programului „Școala după școală”, aprobată prin Ordinul ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului
37. Ordinul 4802/31 08.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de
organizare a Programului „Școala după școală”.
Lista actelor normative și a documentelor metodologice în domeniul educației
incluzive
1. Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului
raional/ municipal de asistență psihopedagogică (aprobat prin HG nr.732 din
16.09.2013).
2. Regulamentul privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul
reformării instituțiilor rezidențiale (aprobat prin HG nr.351 din 29.05.2012).
3. Reglementări privind salarizarea cadrelor didactice de sprijin (completări la
HG nr.381 din 13.04.2006, operate prin HG nr.791 din 23.10.2013).
4. Finanțarea în bază de cost-standard per elev a instituțiilor de învățământ
primar și secundar general din subordinea APL de nivelul al doilea (aprobată
prin HG nr.868 din 08.10.2014).
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5. Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului (aprobată prin Ordinul ME
nr.99 din 26.02.2015).
6. Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru
Educația Incluzivă (aprobată prin Ordinul ME nr.100 din 26.02.2015).
7. Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu (aprobată prin
Ordinul ME nr. 98 din 26.02.2015).
8. Instrucțiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerințe
educaționale speciale (aprobată prin Ordinul ME nr.156 din 20.03.2015).
9. Reglementări și condiții specifice de evaluare finală și certificare a elevilor
cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de învățământ general
obligatoriu, care au studiat după un plan educațional individualizat, în baza
unui curriculum modificat (aprobate prin Ordinul ME nr.311 din 05.05.2015).
10. Structura-model și Ghidul de implementare a Planului educațional
individualizat (aprobat prin Ordinul ME nr.952 din 06.12.2011).
11. Ghidul metodologic „Adaptări curriculare și evaluarea progresului școlar în
contextul educației incluzive” (aprobat prin decizia Consiliului Național
pentru Curriculum din 09.02.2012, Ordinul ME nr.139 din 15.03.2012).
12. Ghidul metodologic „Evaluarea dezvoltării copilului” (aprobat prin decizia
Consiliului Național pentru Curriculum din 30.01.2015, Ordinul ME nr.158 din
23.03.2015).
13. Ghidul metodologic „Suportul educațional. Asistența copiilor cu cerințe
educaționale speciale” (aprobat prin decizia Consiliului Național pentru
Curriculum din 30.01.2015, Ordinul ME nr.158 din 23.03.2015).
14. Curriculumul de formare continuă în domeniul educației incluzive (aprobat de
Consiliul Științifico-didactic al IȘE, proces-verbal nr. 8 din 26 iunie 2014).
15. Ghidul de implementare a Planului educaţional individualizat, ediţie revăzută
(aprobat prin decizia Consiliului Național pentru Curriculum din 06.07.2017).
16. Ghidul metodologic „Individualizarea procesului educaţional prin adaptări
curriculare” revăzută (aprobat prin decizia Consiliului Național pentru
Curriculum din 06.07.2017).
17. Ghidul metodologic „Incluziunea copiilor cu tulburări din spectrul autist”
(aprobat prin decizia Consiliului Național pentru Curriculum din 06.07.2017).
IV.5 ELIGIBILITATEA CADRELOR DIDACTICE PENTRU ACORDAREA PREMIILOR
PENTRU “PROIECTELE INCLUZIVE ALE ANULUI”
Participanții la competiția pentru acordarea premiilor pentru “Proiectele incluzive
ale anului”, vor trebui să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:
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a. Sunt cadre didactice sau manageri școlari la una dintre unitățile școlare –
parteneri asociați în cadrul proiectului;
b. Fac parte din grupul țintă al proiectului – cadre didactice sau manageri
școlari;
c. Participă la/au finalizat programele de formare derulate în cadrul
proiectului:
Grup țintă
Cadre didactice din învățământul
preuniversitar

Manageri școlari

Programe de formare organizate
Dezvoltarea personală a elevilor
folosind metode interactive și/sau
Învingerea stresului și furiei,
comunicarea eficientă/asertivă cu
copilul
Management educațional

d. Propun proiecte/materiale/activități în scopul creșterii calității educației și
a incluziunii, proiecte pe care le-au derulat sau urmează să le deruleze în
școala Partener Asociat de unde provin până cel târziu 21.08.2020;
e. Trimit scrisoarea de intenție și participă la concursul de premiere “Proiectele
incluzive ale anului”, în conformitate cu prezenta metodologie și
regulamentul de organizare și desfășurare.
Punctaj suplimentar se acordă particiapnților care au organizat/au participat la
ateliere de lucru cu părinții și ceilalți actori cheie în vederea elaborării proiectelor
educative inovative.
Premiile sunt acordate în baza evaluării contribuției fiecărui participant la
competiție la creșterea calității educației și a incluziunii școlare.

IV.6 FAZELE COMPETIȚIEI DE PREMIERE “PROIECTELE INCLUZIVE ALE ANULUI”
Accesul la competiție nu va fi restricționat în nici-un fel participanților și se va
realiza pe baza principiilor egalității de șanse și non-discriminării, fără condiționări,
deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situație sau
responsabilitate familială și/sau alte criterii care pot conduce la acte de
discriminare directă sau indirectă.
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Competiția de premiere “Proiectele incluzive ale anului” presupune parcurgerea
următoarelor etape:
Publicitatea concursului
Pe site-ul proiectului www.profesoriinovatori.ro se vor publica:
 termenii și condițiile de participare,
 regulile de concurs,
 scopul și obiectivele concursului,
 modalitatea de participare la concurs,
 fazele concursului,
 organizarea competițiilor de premiere,
 criteriile de selecție a celor mai bune proiecte,
 alte informații utile/solicitate de participanți.
Înregistrarea dosarelor de candidatură
Dosarele de candidatură se depun online, prin intemediul platformei profi.mydb.ro,
modul [Proicte inovative] în conformitate cu calendarul competiției stabilit la nivel
de proiect și cu fluxul de lucru, anexă la prezenta metodologie.
Acest calendar va fi adus la cunoștința formabililor din grupul țintă astfel:
1. Afișarea la avizierul de noutăți al unităților școlare de unde provin
concurenții;
2. Transmiterea prin e-mail/SMS la adresele de contact ale concurenților și
directorilor unităților de învățământ - parteneri asociați;
3. Prin intermediul experților implicați în activitate;
4. Publicarea pe website-ul proiectului www.profesoriinovatori.ro
5. Prin intermediul paginii de Facebook a proiectului.
Pentru a putea participa la competiția de premiere “Proiectele incluzive ale anului”
cadrul didactic interesat va depune un portofoliu conținând următoarele:
 Cerere de înscriere (conform modelului prevăzut în Anexa 2) însoțită de o
scurtă scrisoare de intenție;
 Declarație drepturi de autor (conform modelului prevăzut în Anexa 4);
 Propunere portofoliu competiție (conform Anexei 3.1);
 Portofoliu competiție care conține după caz, documente care atestă
derularea de activități care contribuite la creșterea calității educației și a
incluziunii școlare (de exemplu proiecte didactice, procese verbale și
fotografii; copie după materiale și resurse didactice adresate elevilor aflați
în risc de excluziune; propuneri de modele/metode/tehnici noi sau adaptate
de abordare individualizată; referate întocmite ș.a.m.d.)
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Notă: Nu se acceptă proiecte educaționale finanțate în cadrul competiției de
acordare a instrumentelor de sprijin.
Prin înscriere, Participantul declară și garantează că:
 Conținuturile sunt originale, nu sunt copiate total sau parțial din alte surse și
nu încalcă drepturile nici unei terțe părți,
 Este autorul materialului și deținătorul exclusiv al tuturor drepturilor de
proprietate intelectuală asupra materialelor acestuia,
 Acordă organizatorilor dreptul gratuit de publicare a unui rezumat pe
website-ul proiectului www.profesoriinovatori.ro,
 Este de acord și înțelege că, prin publicarea pe website, informțiile
prezentate vor putea fi puse la dispoziția tuturor utilizatorilor online pentru
a fi folosite în mod gratuit în activități de învățamânt în oricare modalități
(inclusiv prin comunicare către public, distribuire, reproducere, modificare
etc).
Evaluarea propunerilor înscrise în competiție se va realiza în baza descrierii
propunerii de materiale/activități/proiecte înscrise în competiție care va va
respecta structura recomandată conform Anexa 3.1 – Propunere portofoliu
competiție iar după completare va fi încărcată în platforma de gestiune a stagiilor
practice , modulul [Proiecte inovative].
Verificarea și evaluarea candidaturilor
Experții responsabili vor analiza portofoliul și vor verifica modul de îndeplinire a
condițiilor prevăzute în prezenta metodologie, iar în cazul în care există neclarități
vor fi solicitate clarificări/documente suplimentare.
Se consideră propunere de materiale/activități/proiecte în educația incluzivă, orice
material/proiect/rezultat care aduce un aport calitativ educației pentru copii
provenind din familii sărace, minorități lingvistice, etnice sau culturale, precum și
pentru copiii provenind din zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate,
comunități izolate geografic.
Incluziunea în educație presupune:
 valorizarea egală a tuturor elevilor și a personalului;
 creșterea participării tuturor elevilor la educație și totodată reducerea
numărului elevilor excluși;
 reducerea barierelor în învățare și participare pentru toți elevii, nu numai
pentru cei cu dizabilități;
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înțelegerea diferențelor dintre elevi ca sursă pentru procesul de învățare și
nu doar ca o problemă care trebuie rezolvată;
recunoașterea dreptului elevilor la educație în comunitatea din care aceștia
fac parte.

După finalizarea acestei etape, rezultatele vor fi publicate pe website-ul proiectului,
website-ul Solicitantului și website-ul Partenerului Casa Corpului Didactic Mureș și
vor fi aduse la cunoștința participanților.
Evidența persoanelor eligibile se va consemna în procesul verbal de verificare a
portofoliilor de înscriere conform modelului prevăzut în Anexa 05 – Proces verbal de
verificare administrativă a portofoliilor de competiție.
Fișele de evaluare vor fi prelucrate pe baza unei grile de evaluare/ierarhizare după
modelul prevăzut în Anexa 3.2 – Grilă de evaluare.
Evidența rezultatelor se va consemna în procesul verbal de ierarhizare conform
modelului prevăzut în Anexa 06 – Proces verbal rezultate evaluare.
La sfârșitul acestei faze, organizatorii vor publica lista care include numele
participanților la concurs, tema, mențiunea admis/respins, precum și motivele
pentru care anumite proiecte nu s-au calificat (dosar incomplet, nerespectarea
legislației în vigoare privind drepturile de autor, neconcordanța portofoliului cu
tematica propusă etc.)
În termen de 2 zile de la finalizarea fazei de înscriere se vor rezolva cazurile
excepționale și contestațiile, după care se va publica lista finală a participanților la
concurs.
Publicarea rezultatelor
Participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta metodologie și în
regulamentul de organizare și desfășurare pentru competiția “Proiectele incluzive
ale anului”, respectiv conducerea unității școlare din care provin acestea, vor fi
informate în legătură cu rezultatele competiției.
Rezultatele vor fi publicate pe website-ul proiectului www.profesoriinovatori.ro și
pe pagina de Facebook.
Propunerile câștigătoare vor fi prezentate în cadrul Conferinței finale organizate la
finalizarea proiectului PROFi – Profesori inovatori. Premierea proiectelor
câștigătoare se va realiza prin transferarea echivalentului a 300 euro la cursul de
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4,4505 lei/euro, respectiv 1.335,15 ron, către contul fiecărui participant care a
înscris unul dintre proiectele desemnate câștigătoare ale competiției.

Stabilirea comisiei de evaluare
Selecția candidaților în vederea acordării Premiului va fi realizată de către
Comisia de selecţie numită prin decizia managerului de proiect.
Comisia de evaluare va fi alcătuită din cel puțin 2 membrii, 1 președinte și un
secretar.
Evaluarea administrativă a portofoliilor de înscriere se va realiza de către experții
cu atribuții în acest sens. Astfel aceștia vor oferi asistență și sprijin în vederea
întocmirii în mod corespunzător al documentelor necesare înscrierii.
Depunerea și soluționarea contestațiilor
Atât în etapa de înscriere cât și în etapa de evaluare, în caz de contestații, acestea
se vor transmite expertului responsabil conform scrisorilor de informare, în termen
de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile vor fi înregistrate în cadrul
proiectului și vor fi soluționate în termen de 24 de ore de la înregistrarea lor.
Rezultatul contestațiilor va fi comunicat în scris contestatarilor în maxim 24 de ore
de la soluționare. În cazul admiterii contestației, dacă punctajul obținut crește
deasupra ultimului punctaj, lista beneficiarilor premiului pentru “Proiectele
incluzive ale anului” se modifică corespunzător.
Acordarea premiilor (realizarea plăților) și a diplomelor
După publicarea clasamentului final al competiției se va realiza transferul sumelor
de bani, aferente premiilor acordate, către Participanții care au înscris în competiție
portofoliile câștigătoare. Valoarea unui premiu va fi de 1.335,15 ron. Plata sumelor
aferente premiilor se va realiza prin transfer bancar.
La nivel de proiect se vor acorda 2 tipuri de recunoașteri – Certificate de participare,
pentru Participanții care au înscris portofolii eligibile în competiție dau nu s-au
numărat printre câștigătorii competiției și Diplome de excelență, pentru proiectele
câștigătoare ale competiției.
Astfel toți participanții la competiție vor primi o recunoaștere oficială.
Promovarea proiectelor câștigătoare
Se vor publica anunțuri care vor viza promovarea rezultatelor înregistrate în cadrul
competiției și exemple de bune practici identificate.
Promovarea competiției se va realiza atât pe durata efectivă a competiției, cât și
după finalizarea acesteia, în vederea promovării rezultatelor obținute și a
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diseminării exemplelor de bune practici, la nivel de proiect și la nivelul altor unități
școlare din județul Mureș.
Rezultatele competiției vor fi diseminate atât în cadrul evenimentului de finalizare
a proiectului, unde vor fi realizate prezentări ce vor include principalele exemple
de bune practici identificate în proiectele câștigătoare, cât și în mediul online prin
intermediul website-ului proiectului www.profesoriinovatori.ro și a contului de
Facebook.

IV.7 DESCRIEREA PREMIILOR ȘI MODALITATEA DE ACORDARE
Bugetul alocat competiției de premiere se ridică la 20.027,25 lei.
Valoarea unui premiu va fi de 1.335,15 lei.
Câștigătorii vor fi anunțați telefonic și/sau prin e-mail de reprezentanții proiectului.
După finalizarea concursului, numele câştigătorilor vor fi anunţate public, în presă,
pe website-ul www.profesoriinovatori.ro, pe mediile sociale şi pe toate canalele de
comunicare ale proiectului PROFi – Profesori inovatori. Prin înscrierea proiectului în
concurs, Aplicantul este de acord ca Organizatorii să folosească public numele în
comunicarea aferentă rezultatelor concursului.

IV.8 ORGANIZATORI
Responsabilitatea organizării și desfășurării revine partenerilor în cadrul proiectului:
 Great People Inside SRL – Lider de parteneriat
 Casa Corpului Didactic Mureș – Partener 1

IV.9 COMISIA DE EVALUARE
Comisia va fi alcătuită din minim 2 membrii evaluatori, 1 membru al echipei de
implementare la Beneficiar și 1 membru al echipei de implementare la Partener, 1
președinte respectiv 1 secretar.
Fiecare candidatură înscrisă în concurs va fi supusă evaluăriii, de experții evaluatori
pentru proiect, cu respectarea etapelor și criteriilor din prezenta metodologie.
Rolurile și responsabilitățile comisiei de evaluare
Responsabilitățile Expertului evaluare școlară și a Expertului dezvoltare și
implementare programe de formare
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înscrierea participanților la concurs
verificarea documentelor din dosarul de înscriere al participanților
verificarea modului în care au fost completate formularele pentru
înscriere
 acordarea de asistență și suport în realizarea și, după caz, implementarea
propunerilor de proiect înscrise și validate
Responsabilitățile organizatorilor
 publicarea listei de proiecte înscrise în concurs
 soluționarea contestațiilor
 publicarea listei finale a participanților la concurs, după soluționarea
contestațiilor
 numerotarea proiectelor și păstrarea confidențialității acestora
 realizarea documentelor de plată pentru câștigătorii concursului
 realizarea plății premiilor către câștigătorii concursului
Responsabilitățile comisiei de evaluare:
 evaluarea portofoliilor depuse de concurenți pe baza criteriilor stabilite
în grila de evaluare
 acordarea punctajelor cu corectitudine, acuratețe și atenție, pentru
fiecare criteriu din grila de evaluare
 selectarea obiectivă și ierarhizarea proiectelor în funcție de punctajul
final obținut
 publicarea listei cu primele 15 proiecte câștigătoare, în ordinea
punctajului obținut
 rezolvarea eventualelor contestații
 publicarea listei finale cu cei 15 câștigători
Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli:
 Exercitarea atribuțiilor cu onestitate, corectitudine şi responsabilitate;
 Evaluarea obiectivă, pe baza criteriilor stabilite;
 Asisurarea tratamentului egal pentru toți participanții;
 Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal al participanților,
exceptând nume, prenume și locul de muncă

IV.10 CRITERIILE DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A BENEFICIARILOR DE STIMULENTE
PENTRU PERFORMANȚĂ, PE PARCURSUL ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE
Criteriile de evaluare și selecție a beneficiarilor de premii în cadrul concursului
“Proiectele incluzive ale anului”, sunt cele prevăzute în Anexa 3.2 – Grilă de
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evaluare fiind evaluate cu precădere acțiunile întreprinse de participanții la
competiție, în conformitate cu prezenta metodologie.
Evaluarea administrativă
Evaluarea administrativă presupune evaluarea gradului de îndeplinire a condițiilor
impuse participanților, în conformitate cu următoarele criterii:
Nr
crt

Criterii administrative

1

Participantul face parte
din grupul țintă al
proiectului PROFi –
Profesori inovatori
Participantul este
încadrat la una dintre
școlile Parteneri Asociați
în cadrul proiectului

2

Da/Nu
Da, cadru didactic
Da, manager școlar
Da, Școala Gimnazială Bahnea
Da, Școala Gimnazială Beica de Jos
Da, Școala Gimnazială Adorjani
Karoly Glodeni
Da, Școala Gimnazială Bichiș
Da, Școala Gimnazială Wesselenyi
Miklos Ghindari
Da, Școala Gimnazială Vețca

3

Participantul a depus
portofoliul de înscriere în
competiție

Scrisoare de intenție;
Declarație drepturi de autor;
Portofoliu.

4

La elaborarea propuneri
lor cuprinse în portofoliu
au fost implicați
reprezentanți ai
comunității
Toate documentele sunt
transmise prin
intermediul platformei
profi.mydb.ro
Portofoliul a fost depus
până la data limită
anunțată

Da, în cadrul atelierului …….
Da, în afara atelierelor derulate în
cadrul proiectului
Nu, proiectul/materialul propus a
fost elaborat individual
Da
Nu
Cu clarificări/observații

5

6

Observații,
dacă este
cazul

Da
Nu

Pentru ca un participant să treacă în etapa de evaluare a criteriilor specifice, trebuie
să fie îndeplinite toate criteriile administrative.
Evaluarea portofoliului
Fiecare evaluator va acorda un punctaj pentru fiecare dintre criteriile specifice.
Pentru un proiect se vor putea acorda maximum 100 de puncte.
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Pentru ca un proiect să fie acceptat în competiție trebuie să obțină minimum 50
puncte.
Fiecare proiect va fi evaluat individual de către fiecare dintre cei 2 evaluatori.
Punctajul final va fi reprezentat de media punctajelor oferite.
În cazul în care există diferență mai mare de 20 puncte între cei 2 experți, se va
constitui o comisie de reevaluare iar propunerile de proiect vor fi reevaluate de 2
experți diferiți față de experții inițiali.
În perioada de evaluare a propunerilor de proiecte, cei 2 experți evaluatori pot
solicita clarificări și completări, relevante pentru unul sau mai multe dintre criteriile
de evaluare – în cazul în care participantul la competiție nu răspunde la întrebările
de clarificare în termen de 5 zile lucrătoare propunerea de proiect va fi evaluată în
baza informațiilor disponibile.
Grila de evaluare a propunerii de proiect urmărește următoarele criterii:
Crt. Secțiune
Criteriu evaluat
1.
Argument și justificare,
Analiza de nevoi este detaliată, relevantă și
context (analiză de nevoi). include informații despre beneficiari,
Scop și obiective
parteneri și comunitate. Ideea centrală este
identificată și descrisă coerent.
Modul în care se contribuie la creșterea
calității în educația și educația incluzivă
incluzivă este clar descris, fundamentat cu
date și argumente convingătoare.
2.
Cunoștințele aplicate ca
Sunt evidențiate cunoștințele aplicate ca
urmare a participării la
urmare a participării la programele formare
programele formare
în cadrul proiectului PROFi – Profesori
inovatori.
3.
Conținutul și tematica
Conținutul și tematica
proiectului/materialului.
proiectului/materialului sunt relevante din
După caz, rezultate
perspectiva creșterii calității în educație
așteptate/obținute
incluzivă.
4.
Creșterea calității în
Propunerea de proiect/material identifcă în
educație și a incluziunii
mod clar elementele care contribuie la
creșterea calității în educație și a
incluziunii.
5.
Valoarea adăugată
Sunt prezentate elemente de valoare
adăugată.
6.
Parteneriatul cu
Propunerea este rezultat al
comunitatea locală
atelierului/atelierelor derulate în cadrul
proiectului PROFi – Profesori inovatori
7.
Elemente de inovare
Sunt descrise elementele de noutate și este
detaliat modul în care se diferențiază
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Crt. Secțiune

8.

Sustenabilitate

TOTAL

Criteriu evaluat
proiectul, noi resurse identificate și utilizate
în scopuri educaționale, resurse vechi
utilizate într-un mod nou, modalități diferite
de aplicare a unor tehnici/proceduri
existente etc. Elementele de noutate pot fi
la nivel de clasă/grupă/școală/comunitate.
Sunt prezentate măsuri/acțiuni de asigurare
a sustenabilității , impactul activităților
asupra beneficiarilor, grupurilor vulnerabile,
comunității. Este prezentat modul în care se
contribuie și pe viitor la creșterea incluziunii
sociale.
100 pct.

Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică între punctajul acordat de cei 2
evaluatori.
În vederea stabilirii modului de evaluare a acestui criteriu și a punctajelor specifice,
prezenta metodologie va fi actualizată astfel încât să reflecte în mod unitar
propunerile de proiect înscrise de participanții la competiție.
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IV.11 CALENDARUL ESTIMATIV AL COMPETIȚIEI
ETAPĂ
Lansare competiție – transmitere anunț
Publicare calendar și regulament competiție
Înscrierea portofoliilor
Evaluarea administrativă și evaluare
portofoliilor
Publicarea rezultatelor înainte de contestații
Publicarea rezultatelor după contestații
Prezentarea și premierea proiectelor
câștigătoare în cadrul conferinței finale a
proiectului PROFi – Profesori inovatori

04 August
04 August
05 August
31 August

Perioadă
2020
2020
2020 – 21 August 2020
2020

7 Septembrie 2020
10 Septembrie 2020
Septembrie 2020

IV.11 PROCEDURĂ DE COMUNICARE
Comunicarea cu formabilii din grupul țintă se va realiza astfel:
1. Prin afișarea de informații/noutăți la avizierul de noutăți al unităților școlare
de unde provin formabilii;
2. Transmiterea de comunicări prin e-mail/SMS la adresele de contact ale
participanților și directorilor unităților de învățământ - parteneri asociați;
3. Prin intermediul experților locali.
Mijloacele de comunicare utilizate sunt:
Website dedicat proiectului www.profesoriinovatori.ro
Internetul este unul dintre canalele de bază de comunicare cu publicul. În prezent,
pagina web este cel mai eficient mod de a intra în contact cu un număr mare de
persoane interesate, mai accesibil decât publicitatea în presa scrisă, TV sau orice
alt instrument de comunicare, electronic sau de alt tip.
Website-ul dezvoltat urmărește:
 informarea publicului în ceea ce privește proiectul, finanțarea, știri și adrese
folositoare, progresul și stadiul proiectului, precum și alte informații
generale;
 promovarea și dezvoltarea rețelei de profesori/personal de sprijin/mentori și
comunitate/școli creată pentru facilitarea dialogului familie-școalăcomunitate; vor fi enumerate ca exemple de bune practici toate instituțiile,
persoanele care vor dori să se implice voluntar cauzelor proiectului și vor fi
descrise acțiunile întreprinse de aceștia în acest sens;
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 publicarea de testimoniale și fotografii cu privire la desfășurarea workshopurilor concepute în vederea dezvoltării parteneriatului școală- părințicomunitate;
 publicarea de testimoniale și fotografii cu privire la desfășurarea vizitelor de
schimburi de experiență organizate în cadrul proiectului;
 centralizarea tuturor informaţiilor aferente campaniei de informare.
Aceste informații și „dialogul virtual” continuu vizează asigurarea transparenței în
procesul de implementare și diseminare a rezultatelor activităților proiectului.
De asemenea, Website-ul va permite publicarea unor bannere/linkuri pe websiteurile unor instituții relevante (autorități locale, instituții de învățământ etc.).
Pagină de social media dedicată proiectului
Domeniul social media reprezintă un canal foarte eficient de promovare, informare
și menținere a contactului cu beneficiarii direcți, o nouă formă de comunicare, tot
mai utilizată pentru creșterea notorietății si construcția de comunități asociate,
care implică investiție minimă și o modalitate de măsurare a rezultatelor maximă.
Pentru Proiectul „PROFi – Profesori inovatori” pagina de Facebook respectă toate
elementele de identitate vizuală prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală 20142020. Prin crearea paginii se asigură vizibilitatea proiectului și promovarea
proiectului, a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute prin publicarea a
minim 28 de anunțuri.
Publicații
- electronice: se încarcă versiuni electronice pentru unele materiale de informare
fizice create în cadrul proiectului etc.
Conferințe și evenimente proprii
Sunt prevăzute campanii de informare și comunicare/promovare în vederea
atragerii unui număr cât mai mare de parteneri care să se alăture susținerii
obiectivelor proiectului, fiind vizate autoritățile din domeniul educațional,
reprezentanți ai autorităților publice, din mediul privat, reprezentanți ai ONG-urilor
care desfășoară activități dedicate sau în care sunt implicate persoane aparținând
grupurilor vulnerabile. Scopul acestor campanii este încheierea de parteneriate în
vederea dezvoltării instituționale și asigurării sustenabilității acțiunilor din proiect.
În cadrul proiectul vor fi organizate 5 workshopuri pentru facilitarea schimbului de
idei, în vederea dezvoltării parteneriatului școală-părinți-comunitate, a identificării
și atragerii resurselor suplimentare necesare școlilor și pentru obținerea unor
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rezultate școlare mai bune. Pentru fiecare workshop se estimează un număr de 20
de participanți.
Pentru încurajarea dialogului și colaborării între școlile țintă și școlile fără risc
educațional vor fi organizate 30 vizite de schimburi de bune practici, schimburi de
experiență în cadrul cărora membrii grupului țintă, cei mai performanți, vin și
împărtășesc din experiența proprie altor profesori din comunități
marginalizate/zone defavorizate.
Vor fi organizate 5 ateliere de lucru la care participă membrii din cadrul
parteneriatelor create, cu scopul de a crea alături de grupul țintă proiecte
educaționale, corelate cu planul de dezvoltare instituțională al respectivei unități.
În cadrul acestor ateliere cadrele didactice, personalul de sprijin, echipele
manageriale colaborează cu actori locali, părinți și copii pentru a crea un proiect
educațional pentru calitate în educația incluzivă.
În cadrul proiectului mai sunt planificate o conferință de start și o conferință de
final având ca scop prezentarea informațiilor relevante privind proiectul și
progresele realizate în implementarea sa, aceste rezultate fiind de asemenea
prezentate pe website și în mass-media, care are rolul de a le disemina către
publicul larg.
Comunicarea și informarea pentru aceste evenimente se realizează prin publicarea
de anunțuri pe website-ul proiectului și pe pagina de social media, transmiterea de
invitații potențialilor participanți, dar și prin tipărirea și expunerea de afișe A3 cu
activitățile proiectului și rezultatele dorite, la avizierele beneficiarului, partenerilor
și organizațiilor și instituțiilor interesate/disponibile.
Instrumente de comunicare directă
 Comunicarea directă se realizează prin intermediul experților/participanților la
activitățile proiectului.
Se menține contactul permanent cu comunitățile locale.
Prin monitorizarea și controlul modului în care comunicarea se realizează în
cadrul proiectului, echipa de experți educaționali locali:
 Se asigură că toate părțile interesate au acces la informații regulate privind
progresul activităților proiectului;
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Controlează transmiterea informațiilor critice legate de implementarea
proiectului către grupul țintă, Beneficiarul - Great People Inside SRL,
Partenerul 1 - Casa Corpului Didactic Mureș și Partenerii Asociați;
Evită eventualele probleme și riscuri întâmpinate în implementarea
proiectului.

Monitorizarea și controlul comunicării va urmări etapele:
a) Identificarea conținutului mesajului;
b) Identificarea receptorului mesajului;
c) Identificarea momentului transmiterii mesajului;
d) Identificarea formei mesajului;
e) Elaborarea mesajului;
f) Aprobarea mesajului;
g) Transmiterea mesajului.

IV.12 ALTE DISPOZIȚII
Regulamentul de organizare și desfășurare a competiție însoțește prezenta
metodologie.

IV.13 DISPOZIȚII FINALE
Prezenta metodologie, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în cadrul
activității A3.4. Desfasurarea concursului de premiere și distribuirea materialelor
educative produse – proiect PROFi – Profesori inovatori, cod SMIS 107673.

ANEXE:
Anexa 01 – Regulament de organizare și desfășurare al competiției
Anexa 02 – Cerere de înscriere
Anexa 03.1 – Propunere portofoliu competiție
Anexa 03.2 – Grilă de evaluare
Anexa 04 – Declarație drepturi de autor și drepturi conexe
Anexa 05 – Proces verbal de verificare adminitrativă a portofoliilor de competiție
Anexa 06 – Proces verbal rezultate evaluare
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Anexa nr 2. Cerere de înscriere

Cerere de înscriere
competiția „Proiectele incluzive ale anului", în cadrul proiectului PROFI –
Profesori inovatori, cod SMIS 107673

Subsemnatul/a ……………………………………..……, CNP……………………………., legitimat/ă
cu CI seria …….., nr……………………………, încadrat/ă în anul școlar 201…– 201.. la
unitatea de învățământ ……………............………, pe postul ……….............………………,
cu specializarea ……………………… vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul
„Proiectele incluzive ale anului", în cadrul proiectului PROFI – Profesori inovatori,
cod SMIS 107673.
Atașez prezentei scrisoare de intenție.

Data,

Semnătura,

Anexa 03.1 – Propunere portofoliu competiție
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Apelul de proiecte „Profesori motivați în școli defavorizate”,
Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10(i), Obiectiv specific 6.6,
Operațiunea: “Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în
vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli
incluzive”
Titlul proiectului: “PROFi - Profesori inovatori”
Beneficiar: Great People Inside SRL
Cod SMIS: 107673

PROPUNERE PORTOFOLIU COMPETIȚIE
competiția „Proiectele incluzive ale anului", PROFI – Profesori inovatori, cod
SMIS 107673
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituției/unității de învăţământ
Adresa completă a instituției
Număr de telefon/fax
Adresă poștă electronică
Nume, Prenume participant
Funcţia
Număr de telefon/fax
Adresă poștă electronică
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. CONȚINUTUL PORTOFOLIULUI ÎNSCRIS ÎN COMPETIȚIE
Proiect didactic
Materiale și/sau resurse didactice/pedagogice
Modele/metode/tehnici noi sau adaptate
Modalități noi de utilizare a resurselor (educaționale, a tehnicilor
pedagogice, a echipamentelor și soluțiilor tehnologice utilizate etc.)
Îmbunătățirea calităţii pe dimensiunea educaţie incluzivă la nivel de
management școlar/unitate școlară
Propuneri de ajustări ale curriculum-ului
Alte tipuri de acțiuni și intervenții: ……………………………………………….
C. SCURT REZUMAT

(se va publica pe website-ul proiectului ca exemplu de bună practică. Nu se vor trece
informații de contact, informații și date cu caracter personal precum nume și prenume ale
participanților la activități etc.)

1.
2.
3.
4.
5.

Scurtă descriere a propunerii înscrise în competiție. Scop și obiective
Tematică abordată și grup țintă
Activități, acțiuni sau intervenții vizate
Cunoștințele aplicate ca urmare a participării la programele formare
Contribuția la creșterea calității în educație și incluziunea școlară

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi). Scop și obiective
D.2. Cunoștințele aplicate ca urmare a participării la programele formare
D.3. Conținutul și tematica proiectului/materialului. După caz, rezultate
așteptate/obținute.
Rezultatele pot fi cantitative sau calitative.
D.4. Creșterea calității în educație și a incluziunii
Enumerați și descrieți elementele care din punctul dumneavoastră de vedere
contribuie la creșterea calității în educație/a incluziunii școlare (a se vedea
secțiunile IV.1 EDUCAȚIA INCLUZIVĂ- CADRUL LEGISLATIV INTERNAȚIONAL, IV.2
EDUCAȚIA INCLUZIVĂ – CONSIDERENTE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIILOR
NONSEGREGĂRII ȘI DESEGREGĂRII, IV.3 EDUCAȚIA INCLUZIVĂ – TEMATICI DE CONCURS
din Metodologie)
Descrieți pe scurt, din punctul dumneavoastră de vedere, utilitatea
proiectului/materialului pentru creșterea calității în educație și incluziunea școlară.
După caz, grupul ţintă căruia i se adresează.
D.5. Descrieți pe scurt valoarea adăugată. Ce se aduce în plus față de situația
existentă?
D.6. Parteneriatul cu comunitatea locală.
Dacă este cazul, menționați atelierul/atelierele derulate în cadrul proiectului PROFi
– Profesori inovatori și modul în care a luat naștere ideea proiectului.
D.7. Elemente de inovare
Enumerați și detaliați elementele de noutate și modul în care se diferențiază
proiectul/materialul: ex. noi resurse identificate și utilizate în scopuri educaționale,
resurse vechi utilizate într-un mod nou, modalități diferite de aplicare a unor
tehnici/proceduri existente etc.
D.8. Sustenabilitate

Descrieți, pe scurt, modul în care proiectul/materialul sau rezultatele obținute pot
fi replicate/utilizate la alte clase/categorii de vârstă/cu alte ocazii sau în alte
contexte.
Nume și prenume Aplicant,
Data,
Semnătura,

Anexa 03.2 – Grilă de evaluare
Crt. Secțiune

Criteriu evaluat

1.

Analiza de nevoi este detaliată,
relevantă și include informații
despre beneficiari, parteneri și
comunitate. Ideea centrală este
identificată și descrisă coerent.
Modul în care se contribuie la
creșterea calității în educația și
educația incluzivă incluzivă este
clar descris, fundamentat cu
date și argumente
convingătoare.

Argument și
justificare, context
(analiză de nevoi).
Scop și obiective

Punctaj maxim –
evaluare propunere
proiect
20 pct în funcție de
relevanța informațiilor
furnizate, astfel:
1) Argumentare – max 5
pct
2) Scop și obiective –
max 3 pct
3) Partenerii implicați,
dacă este cazul – max
2 pct.
4) Benficiari direcți –
max 3 pct.
5) Beneficiari indirecți,
dacă este cazul – max
2 pct.
6) Contribuie la
creșterea calității în
educația și educația
incluzivă – max 5 pct.

Observații
1) Argumentare – 1/3/5 pct în fcț
de completitudinea și
relevanța informațiilor
furnizate
2) Scop și obiective –
- 1 pct scop,
- 1 pct pentru fiecare obiectiv
dar nu mai mult de 2 pct.
3) Partenerii implicați
- 1 pct dacă nu au fost implicați
parteneri
- 2 pct dacă au fost implicați
parteneri
4) Benficiari direcți
- 2 pct copii și/sau elevi
- 1 pct alte categorii
5) Beneficiari indirecți, dacă
este cazul – max 2 pct.
- 1 pct copii și/sau elevi
- 1 pct alte categorii
6) Contribuie la creșterea
calității în educația și
educația incluzivă – 1/3/5 pct
în fcț de completitudinea și

Crt. Secțiune

2.

Cunoștințele aplicate
ca urmare a
participării la
programele formare

3.

Conținutul și
tematica
proiectului/materialu
lui. După caz,
rezultate
așteptate/obținute

Criteriu evaluat

Punctaj maxim –
evaluare propunere
proiect

Sunt evidențiate cunoștințele
aplicate ca urmare a participării
la programele formare în cadrul
proiectului PROFi – Profesori
inovatori.
Conținutul și tematica
proiectului/materialului sunt
relevante din perspectiva
creșterii calității în educație
incluzivă.

5 pct

20 pct în funcție de
relevanța informațiilor
furnizate, astfel:
1) 5 pct/element
identificat și detaliat
dar nu mai mult de 20
pct
10 pct
1) 2 pct/element
identificat și detaliat

4.

Creșterea calității în
educație și a
incluziunii

Propunerea de proiect/material
identifcă în mod clar elementele
care contribuie la creșterea
calității în educație și a
incluziunii.

5.

Valoarea adăugată

Sunt prezentate elemente de
valoare adăugată.

15 pct în funcție de
relevanța informațiilor
furnizate, astfel:
1) Conținutul și
tematica
proiectului/material
ului – max 10 pct
2) Rezultate
așteptate/obținute
– max 5 pct

Observații
relevanța informațiilor
furnizate
1/3/5 pct în fcț de
completitudinea și relevanța
informațiilor furnizate

1) Conținutul și tematica
proiectului/materialului –
1/5/10 pct în fcț de
completitudinea și relevanța
informațiilor furnizate
2) Rezultate așteptate/obținute
– 1/3/5 pct în fcț de
completitudinea și relevanța
informațiilor furnizate

Crt. Secțiune

Criteriu evaluat

6.

Parteneriatul cu
comunitatea locală

Propunerea este rezultat al
atelierului/atelierelor derulate
în cadrul proiectului PROFi –
Profesori inovatori

7.

Elemente de inovare

8.

Sustenabilitate

Sunt descrise elementele de
noutate și este detaliat modul în
care se diferențiază proiectul,
noi resurse identificate și
utilizate în scopuri educaționale,
resurse vechi utilizate într-un
mod nou, modalități diferite de
aplicare a unor tehnici/proceduri
existente etc. Elementele de
noutate pot fi la nivel de
clasă/grupă/școală/comunitate.
Sunt prezentate măsuri/acțiuni
5 pct în funcție de
de asigurare a sustenabilității ,
relevanța informațiilor
impactul activităților asupra
furnizate, astfel:
beneficiarilor, grupurilor
1) 1 pct/element
vulnerabile, comunității. Este
identificat și
prezentat modul în care se
detaliat dar nu mai
contribuie și pe viitor la
mult de 5 pct
creșterea incluziunii sociale.
100 pct

TOTAL

Punctaj maxim –
Observații
evaluare propunere
proiect
dar nu mai mult de 10
pct
5 pct astfel:
1) 3 pct propunerea nu
este rezultatul
participării la atelier
2) 5 pct propunerea este
rezultatul participării
la atelier
20 pct în funcție de
relevanța informațiilor
furnizate, astfel:
1) 5 pct/element
identificat și detaliat
dar nu mai mult de 20
pct

Anexa 04 – Declarație drepturi de autor și drepturi conexe
Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală în elaborarea proiectului înscris la competiția
„Proiectele incluzive ale anului", în cadrul proiectului PROFI – Profesori
inovatori, cod SMIS 107673
Subsemnatul/Subsemnata
……………………….......................
domiciliat(ă)
în………................ strada…………………....., nr. …, blocul ……, ap. ….,
judeţul............................legitimat(ă) cu………, seria…, nr……......, eliberat de
……………………., la data de ……., CNP...................................., declar pe proprie
răspundere şi în conformitate cu art. 326 Cod Penal 2, privind falsul în declaraţii, că
portofoliul înscris în competiția de premiere în cadrul proiectului PROFI – Profesori
inovatori, cod SMIS 107673, reprezintă o contribuţie proprie, originală.
Nicio parte a lucrării, cu excepţia citatelor, graficelor, tabelelor sau extraselor
de text adaptate cu trimiteri explicite la bibliografie, nu este preluată dintr-o altă
lucrare.
La realizarea lucrării am folosit numai sursele bibliografice menţionate în note,
referinţe şi bibliografia prezentată la sfârşitul lucrării, cu respectarea legislaţiei
române3 şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor. Lucrarea este
elaborată de mine şi nu reprezintă un plagiat.
Prin înscrierea în competiție, declar și garantez că:
 Conținuturile sunt originale, nu sunt copiate total sau parțial din alte surse și
nu încalcă drepturile nici unei terțe părți,
 Sunt autorul/autoarea materialului și deținătorul/deținătoarea exclusiv/ă al
tuturor drepturilor de proprietate intelectuală,
 Acord organizatorilor dreptul gratuit de publicare a unui rezumat pe websiteul proiectului www.profesoriinovatori.ro,
 Sunt de acord și înțelege că, prin publicarea pe website, informțiile
prezentate vor putea fi puse la dispoziția tuturor utilizatorilor online pentru
a fi folosite în mod gratuit în activități de învățamânt în oricare modalități
(inclusiv prin comunicare către public, distribuire, reproducere, modificare
etc).
Localitatea: …………………………………
Data: …………………………………………..
Semnătura: ……………………………………….

2

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care
aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,
potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1,
Nr. 510 din 24 iulie 2009
3
LEGE nr.8 din 14 martie 1996 cu completările și modificările ulterioare

Anexa 05 – Proces verbal de verificare adminitrativă a portofoliilor de
competiție
Nr. înregistrare …/PROFi/……………
PROCES VERBAL DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A PORTOFOLIILOR PENTRU
ACORDAREA PREMIULUI PENTRU CONCURSUL “PROIECTELE INCLUZIVE ALE
ANULUI”
Încheiat astăzi, …………… cu ocazia verificării proiectelor depuse de candidații
care doresc să participe la competiția de premiere ”Proiectele incluzive ale anului",
în cadrul proiectului, „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract
de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat între
Great People Inside SRL Brașov și Casa Corpului Didactic Mureș. Menționăm că au
fost înregistrate _______ portofolii, din care ______ sunt eligibile (îndeplinesc
condițiile) și intră în procesul de evaluare propriu-zis, iar ____ sunt respinse. Situația
verificării este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5.
….

Numele
candidatului

Unitatea Școlară – Partener
Asociat

Eligibil Observații
(DA/NU)

COMISIA DE EVALUARE:
MEMBRU 1: _________(numele) __________ (semnătura)
MEMBRU N: _________(numele) _______________________ (semnătura)
SECRETAR:
_________(numele) _______________________ (semnătura)
AVIZAT:
Manager proiect: _________(numele) __________ (semnătura)

Anexa 06 – Proces verbal rezultate evaluare propuneri de proiect
Nr. înregistrare …/PROFi/……………
PROCES VERBAL DE EVALUARE A PROIECTELOR ÎN VEDEREA ACORDĂRII
PREMIULUI PENTRU CONCURSUL “PROIECTELE INCLUZIVE ALE ANULUI”
Rezultate intermediare
Rezultate finale
Încheiat astăzi, …………… cu ocazia evaluării portofoliilor depuse de candidații
care doresc să participe la competiția de premiere “Proiectele incluzive ale anului”,
derulate în cadrul proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673,
contract de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 implementat în
parteneriat între Great People Inside SRL Brașov și Casa Corpului Didactic Mureș.
Menționăm că au fost analizate _______ portofolii. Rezultatele competiției sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Numele
candidatului

Unitatea Școlară
– Partener
Asociat

Grad de
realizare
obiective

Admis/ Observații
Respins

1
2
3
4
5.
….
COMISIA DE EVALUARE:
MEMBRU 1: _________(numele) __________ (semnătura)
MEMBRU N: _________(numele) _______________________ (semnătura)
SECRETAR:
_________(numele) _______________________ (semnătura)
AVIZAT:
Manager proiect: _________(numele) __________ (semnătura)

