COMUNICAT DE PRESĂ
16.09.2020
Finalizare implementare proiect
POCU/73/6/6/107673 - “PROFi – Profesori inovatori”
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 finalizarea implementării proiectului „PROFi - Profesori inovatori”, Cod proiect 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 s-a derulat pe o perioadă de 28 de
luni.
Obiectivul general al proiectului a vizat 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.
Proiectul a fost implementat la nivelul următoarelor școli – Parteneri Asociați:
1. Școala Gimnazială Bahnea și structurile sale
2. Școala Gimnazială Beica de Jos și structurile sale
3. Școala Gimnazială Bichiș și structurile sale
4. Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos din Ghindari și structurile sale
5. Școala Gimnazială Adorjani Karoly din Glodeni și structurile sale
6. Școala Gimnazială Vețca și structurile sale.
Prin implementarea proiectului au fost atinse următoarele rezultate principale:
 104 membrii ai grupului țintă selectați:
- 98 membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar
- 6 manageri școlari
 1 program de formare „Dezvoltarea personală a elevilor folosind metode interactive”
acreditat (90 ore)
 1 program de formare „Învingerea stresului și furiei, comunicarea eficientă/asertivă
cu copilul” acreditat (90 de ore)
 Peste 90 de participanți la fiecare din cele 2 programe de formare
 1 instrument de acompaniere a stagiilor de practică
 Peste 100 instrumente de sprijin acordate
 Peste 100 de mini-proiecte educaționale derulate; peste 1.000 elevi și preșcolari beneficiari direcți



450 copii și elevi în situații de risc educaţional și din grupurile vulnerabile pentru
care s-au întocmit și actualizat planurile individuale de dezvoltare
 30 burse de performanță acordate pe durata a 2 ani
 6 workshopuri pentru facilitarea schimbului de idei
 5 ateliere de lucru desfășurate cu scopul creării și întăririi relațiilor între comunitate
și școli
 1 program de formare dedicat managerilor școlari cu 6 participanți
 6 planuri de dezvoltare instituțională elaborate/actualizate/îmbunătățite/monitorizate
Valoarea totală a proiectului este 1.987.440,73 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.801.182,55 lei.
Data începerii și data finalizării proiectului: 17.05.2018 – 16.09.2020.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014 – 2020.
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