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Stadiul implementării proiectului “Profesori dedicați – copii 
educați”, POCU/73/6/6/106915 

 
         Casa Corpului Didactic Mureș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș,  
implementează proiectul “Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/ 106915. Pro-
iectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 30 de luni, având o valoare totală de 1.640.599,83 
lei. Rezultatele obținute până la această dată sunt: 1 Metodologie de selecție și evaluare 
inițială a grupului țintă; 1 Chestionar pentru evaluarea inițială; 96 de cadre didactice în 
Grupul Țintă; 1 model standard al planului individual de dezvoltare/formare; 96 planuri in-
dividuale de dezvoltare/formare; 2 programe de formare acreditate; 1 metodologia de for-
mare; 1 metodologie de acordare a instrumentelor de sprijin; 1 metodologie de acordare a 
burselor de performanță; Grilă de evaluare; Metodologia competiției de premiere în cadrul 
proiectului ,,Profesori dedicați- copii educați”; Regulamentul competiției de premiere în 
cadrul proiectului ,,Profesori dedicați- copii educați”; 1 metodologie de formare pentru 
echipele manageriale; 2 grupe de formabili; 2 suporturi de curs pentru activitățile de instru-
ire; 7 directori și directori adjuncți formați în două programe de formare avizate MEN; 94 
cadre didactice certificate în cadrul unui program de formare continuă acreditat MEN (22 
CPT); 93 cadre didactice certificate la al doilea program de formare continuă acreditat MEN 
(22 CPT); instrumente de sprijin în valoare de 100.000 lei acordate pentru 92 cadre didactice 
din Grupul Țintă; 8 stagii practice/activități practice/profesor efectuate de cadrele didac-
tice din Grupul Țintă; 25 cadre didactice participante la competiția de acordare a burselor 
de performanță; 15 cadre didactice beneficiare de burse de performanță; 30 lecții deschise; 
o analiză a stării de fapt referitoare la riscul de abandon școlar și incluziunea școlară pentru 
fiecare unitate; 1 plan de acțiuni remediale/ școală țintă; PO privind elaborarea-revizuirea 
structură PDI varianta finala,Versiuni ale PDI/PAS. 

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