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DidactIno organizează seminarul focus-grup la Drobeta-Turnu Severin 

Sâmbătă, 25 iulie 2015, între orele 14:00-17:00, va avea loc la Drobeta-Turnu 

Severin seminarul focus-grup, eveniment care va încheia activitatea de focus-grupuri 

regionale de bună practică din cadrul proiectului DidactIno. La eveniment vor fi invitate 15-

20 de cadre didactice din învățământul preuniversitar care au beneficiat de cursurile de 

formare profesională în proiectul Didactino. 

Seminarul va fi structurat în 3 activități. În prima parte ne propunem să le povestim 

dascălilor ce a însemnat focus-grupul și care a fost rolul analizatorului de percepție în 

cadrul proiectului DidactIno și să împărtășim cu ei principalele concluzii din cele 8 focus-

grupuri regionale. Prin urmare, va fi o prezentare realizată de cei doi experți focus-grup, 

dar la care așteptăm și ne dorim să obținem și feedback-ul invitaților asupra informațiilor 

prezentate. 

În a doua parte vom avea o dezbatere despre ce însemnă un ,,dascăl modern” din 

punct de vedere al calităților/competențelor. Aici ne dorim, pe de o parte, să măsurăm 

percepția participanților cu privire la profilul dascălilor din România comparativ cu profilul 

,,dascălului modern”, iar, pe de altă parte, să evalum impactul pe care proiectul DidactIno 

l-a avut în direcția formării unor ,,dascăli moderni”. 

În ultima parte, îi provocăm pe participanți la un mic exercițiu despre modul în care 

pot fi valorificate la clasă informațiile pe care le-au obținut în programele de formare 

profesională furnizate în cadrul proiectului DidactIno. Mai exact, ce anume din ceea ce li s-

a furnizat în programele de formare profesională Didactino poate fi transpus la clasă și, în 

special, cum anume au aplicat/intenționează să aplice aceste informații. 

 

Pentru detalii: 

Ionela Șufaru, Expert Focus Grup 

ionela_sufaru@yahoo.com 


