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COMUNICAT DE PRESĂ
privind rezultatele atinse în implementarea proiectului

„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
prin activităŃi de mentorat”
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Activitatea din cadrul programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice prin
activităŃi de mentorat, ce include parcurgerea etapelor de prezentare a ofertei de
formare, realizarea analizei de nevoi la nivelul grupului de cadre didactice, stabilirea
Ńintelor de dezvoltare profesională pentru fiecare cadru didactic în parte, livrarea
sesiunilor de formare directă, evaluarea şi certificarea cursanŃilor, a fost reluată în luna
septembrie 2009, odată cu începerea noului an şcolar, de către echipa de 50 de
mentori şi se derulează în prezent concomitent, în toate cele 8 zone aferente
proiectului (Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Vest, Sud-Vest, Sud, Bucureşti-Ilfov, Sud-Est).
De la începutul proiectului şi până în prezent:
- au fost elaborate/revizuite 8 module de formare continuă cuprinzând:
o Module generale:
 Predarea-învăŃarea interactivă centrată pe elev
 Evaluarea continuă la clasă
 Cunoaşterea elevului
 Folosirea TIC în procesul de predare-învăŃare
o Module specifice:
 Recuperarea rămânerii în urmă la limba română
 Recuperarea rămânerii în urmă la matematică
 Valori comportamentale şi reducerea violenŃei în şcoală
 Management instituŃional/Management de proiect
- a fost acreditat programul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice prin
activităŃi de mentorat;
- au fost incluse efectiv în programul de mentorat 4.771 cadre didactice (3.629 femei
şi 1.142 bărbaŃi), sesiunile desfăşurându-se în cadrul a 381 de şcoli din mediul rural

şi din mediul urban defavorizat. Aceste cadre didactice vor intra în procesul de
evaluare şi certificare începând cu luna februarie a anului viitor;
- au fost efectuate 88 de vizite de monitorizare;
- au fost elaborate şi distribuite materiale de informare şi diseminare în cadrul
proiectului, dintre care enumerăm:
o Newsletter-ul nr. 1 al proiectului – acesta urmând să aibă o apariŃie
trimestrială în cadrul proiectului;
o Kit-ului cursantului, cuprinzând: mapă personalizată, un pix şi foi cu antetul
proiectului, 10.000 exemplare; kit-ul cursantului este destinat cadrelor
didactice participante la programul de mentorat (august – septembrie 2009);
Echipa de implementare doreşte continuarea cu succes a tuturor activităŃilor prevăzute
în graficul de activităŃi aferent acestui proiect, pentru a asigura astfel îndeplinirea
obiectivului principal - asigurarea unui învăŃământ de calitate pentru elevii din
localităŃile defavorizate.

Mai multe informaŃii pot fi obŃinute de la adresa:
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor
cu FinanŃare Externă
Telefon: 021.305.59.99
e-mail: office@pmu.ro
Adresă web: http://mentorat.pmu.ro/

