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Titlu proiect: „DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică’’ 

Cod contract: POSDRU/157/1.3/S/137440 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți 

 

 

DidactIno – o plus valoare adăugată carierei didactice 

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Sibiu și Universitatea ,,Spiru Haret’’ București a organizat în perioada 4-6 decembrie 2015 la Hotel 

Parc din Sibiu conferința finală a proiectului DidactIno - „DidactIno - Formare inovativă pentru 

valoare şi performanţă în cariera didactică’’. 

La eveniment au participat 100 de persoane: experți din echipa de management și de 

implementare a proiectului, cadre didactice din grupul țintă, reprezentanți ai celor două 

inspectorate școlare județene și nu în ultimul rând, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale 

și Cercetării Științifice. 

Conferința finală a marcat încheierea oficială a perioadei de implementare a proiectului. Cu 

acest prilej, dna Aurelia Cotoroianu, Manager de proiect a prezentat rezultatele obținute pe 

parcursul implementării și a mulțumit tuturor celor care și-au adus contribuția la reușita proiectului. 

,,Iată-ne ajunși la finalul unui proiect de impact, care a adus tuturor celor implicați satisfacția 

împlinirii profesionale’’ – ne-a declarat dna manager de proiect. ,,Un proiect al cărui nume a fost 

menit să fie – DidactIno – o plus valoare adăugată carierei noastre didactice. Nu ne rămâne decât 

să mulțumim celor care ne-au adus atâtea cuvinte de laudă, celor care s-au implicat activ în 

derularea acestui proiect, adică tuturor persoanelor pentru care profesia de dascăl reprezintă într-

adevăr o inovare permanentă.’’ 

Proiectul „DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică’’ a 

oferit pe parcursul implementării 9 cursuri de formare profesională continuă pentru 2640 cadre 

didactice din învățământul preuniversitar din județele Mehedinți și Sibiu. Proiectul a demarat în 6 

mai 2014 și se va finaliza în 15 decembrie 2015 și este cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! 
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