
                                                                  

 

CONFERINȚA DE LANSARE 

Erasmus+ KA201, 2020-1-RO01-KA201 - 080189. 

„Egalitate de Gen în Știință, Tehnologiei, Inginerie, Artă și Matematicăˮ(GE-STEAM) 

 În urma evaluării proiectului depus la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale, Casa Corpului Didactic Mureș este beneficiarul 

proiectului european Erasmus+ KA201, 2020-1-RO01-KA201 – 080189, Parteneriat strategic 

pentru educația școlară, GE-STEAM: Egalitate de Gen în Știință, Tehnologiei, Inginerie, Artă și 

Matematică, în valoare de 149.075 euro. 

 În acest sens, în data de 4 octombrie 2020, Casa Corpului Didactic Mureș, a organizat 

Conferința de lansare a proiectului la nivelul județului Mureș. Conferința a avut ca scop 

promovarea proiectului în rândul cadrelor didactice din județ, în rândul directorilor de școli și a 

autorităților locale, a persoanelor interesate și a forurilor decizionale. Astfel, în cadrul întâlnirii 

on-line, domnul profesor Fodor Alexandru-Iosif, director al Casei Corpului Didactic Mureș, a 

prezentat participanților cei 4 parteneri din proiect: Fundația Professional - ProF (România), First 

Private School Leonardo da Vinci Ltd - FPSLD (Bulgaria), Postal Academy 3 Vigo S.L. - Postal3 

(Spania), Future in Perspective Limited - FIPL (Irlanda).  

 Obiectivul principal al proiectului are în vedere creșterea capacităților de reducere a 

stereotipurilor în învățămâtul preșcolar, primar și gimnazial prin elaborarea unei serii de materiale 

inovatoare și interactive, testate printr-o lentilă a științei comportamentale pentru potențialul lor 

de a crește egalitatea de gen prin modificarea abilităților practice de zi cu zi și a normelor sociale 

privind atitudinile și stereotipurile în predarea STEAM. 

 Activitățile prevăzute în proiect au fost prezentate de către domnul profesor Toth 

Domokos, persoana de contact a proiectului. În consecință, au fost prevăzute în proiect 5 produse 

intelectuale dintre care 4 sunt finanțate, 4 întâlniri transnaționale (România, Irlanda, Bulgaria, 

Spania) și 4 evenimente multiplicatoare(mai-iunie2022).   

 La nivelul Casei Corpului Didactic Mureș, echipa de implementare a proiectului a fost 

constituită din angajații instituției, conform decizie: 

o Manager de proiect, prof. Fodor Alexandru-Iosif, director CCD Mureș; 

o Profesori cercetător:  prof. Toth Domokos,  

                                   prof. Puiac Elena,  

                                   prof. Turc Anca,    

                                   prof. Koos Ibolya 

o Technician, informatician Oltean Ovidiu 

o Secretar, bibl. prof. Suciu Anca 



                                                                  
   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 


