Rezultatele proiectului

 Un program complex de dezvoltare
profesională dedicat cadrelor didactice si
echipelor manageriale;
 307 cadre didactice și 5 echipe manageriale,
din 5 școli din municipiu si judetul Arad, vor
fi formate pentru prevenirea riscului de
părăsire timpurie a școlii;

Proacțiune pentru
o comunitate educațională
multiprofesională – ProActiv
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014 -2020

PROACȚIUNE PENTRU
O COMUNITATE EDUCAȚIONALĂ
MULTIPROFESIONALĂ – ProACTIV

 O platforma de eLearning pentru derularea
programului complex de dezvoltare
profesională, dar si pentru comunicare și
diseminare proiect;
 O strategie pentru diminuarea riscului de
abandon școlar dezvoltată la nivelul celor 5
școli;
 Stimulente financiare oferite cadrelor
didactice pentru rezultate deosebite si
performanță profesională;
 Ateliere de lucru și conferințele proiectului
organizate pe tema egalității de șanse și a
incluziunii școlare;
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Obiective vizate
Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea, aplicarea și multiplicarea unui
program complex de dezvoltare
profesională în scopul prevenirii riscului de
părăsire timpurie a școlii la nivel județean.

Obiectivele specifice:
OS1. Creerea și livrarea unui program
complex de dezvoltare profesională, numit
generic “ABCD”, format din patru programe
A, B, C și D, pentru adaptarea și
personalizarea actului educațional la copiii
aflați în risc de abandon școlar.
OS2. Îmbunătățirea compețenlor
profesionale a 307 cadre didactice și de
sprijin, a 5 echipe manageriale aparținând
celor 5 unități școlare selectate în cadrul
proiectului pe parcursul a 4 semestre
școlare.
OS3. Consolidarea unei structuri piramidale
de susținere a demersului cadrelor
didactice pentru prevnirea abandonului
școlar, având drept instrument inovarea
socială și TIC.

.

Informații generale

Proiect implementat la:
Grădinița Adam Nicolae Arad;
Liceul Special Sfânta Maria Arad;
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Arad;
Școala Gimnazială Nr.2 Pecica;
Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu.

Valoarea totală a proiectului:
5.784.808,01 lei
Valoarea cofinanțării UE:
4.917.086,81 lei

Proiectul se derulează pe o perioadă
de 25 de luni
Data începerii proiectului:
19.04.2018
Data finalizării proiectului:
18.05.2020

Activități

1. Elaborarea programului complex de
dezvoltare profesională pentru creșterea
capacitățtii profesionale a cadrelor
didactice, a managerilor școlari și a
echipelor manageriale (ABCD):
Programe acreditate MENCS:
 Program A - mentorat dedicat
personalizării actului învățării,
 Program B - leadership și educațțe
pentru caracter;
 program C - managementul unei școli
incluzive;
 Program D - dedicat cadrelor
didactice care lucrează cu copii cu
CES - metode terapeutice ABA, PECS
2. Constituirea si consolidarea echipelor care
vor asigura interventiile in scolile
beneficiare
3. Organizarea și livrarea
complex de dezvoltare
ABCD

programului
profesionala

4. Organizarea si derularea competitiei
pentru o Școală Incluzivă la care participă
cadre didactice care au parcurs
programul de dezvoltare profesională

