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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 a deschis al 3-lea Centru de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și 

Învățători din proiect 

 

Vineri 12 iunie 2015 a avut loc la Liceul Tehnologic ,,Școala Națională de Gaz’’ Mediaș 

deschiderea oficială a Centrului de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători. 

În cadru proiectului DidactIno s-au înființat și dotat 6 Centre de Dezvoltare Profesională 

pentru Educatoare și Învățători, 3 în județul Mehedinți și 3 în județul Sibiu. Cele 3 centre înființate 

la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu sunt: CDPEI nr. 1 – Casa Corpului Didactic Sibiu, 

CDPEI nr. 2 – Școala Gimnazială ,,G.D.Teutsch” Agnita și CDPEI nr. 3 – Liceul Tehnologic 

,,Școala Națională de Gaz” Mediaș. 

Scopul înființării acestor centre este de a asigura facilităţile necesare dezvoltării resurselor 

umane din educaţie, în special învăţători şi educatoare, prin furnizarea de cursuri de formare 

profesională continuă, acordarea accesului cadrelor didactice din mediul rural şi oraşele mici la 

resurse moderne şi informaţii de ultimă oră în domeniul pedagogiei, psihologiei, consilierii etc. și 

facilitarea dezvoltării comunităţilor de practică şi a reţelelor de colaborare (clasice şi virtuale). 

Centrul vine în întâmpinarea necesității de informare a profesorilor, oferindu-le acestora, precum și 

întregii comunități locale, un instrument de lucru care să-i ajute să se dezvolte personal și 

profesional, să achiziționeze noi competențe și să-și adapteze metodele și tehnicile de lucru la 

nevoile de învățare ale elevilor secolului XXI. 

La deschiderea centrului au participat aproximativ 50 de cadre didactice: învățători, educatori 

și profesori de liceu si gimnaziu. În cadrul evenimentului a fost lansat volumul ,,Între coperțile 

școlii" care cuprinde articole și eseuri prezentate la sesiunea de comunicări „Calitate și 

modernitate în învățământul românesc”, editia a V-a. 

Proiectul ,,DidactIno – Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică’’ 

își propune îmbunătăţirea formării profesionale continue pentru grupul țintă de 2400 de cadre 

didactice din învăţământul preuniversitar, regiunile Sud-Vest (Mehedinţi) şi Centru (Sibiu) prin 

formarea şi dezvoltarea competenţelor cu scopul îmbunătăţirii managementului şi calităţii 

procesului educaţional. Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu şi Universitatea Spiru Haret din Bucureşti. 

Persoana de contact CDPEI nr. 3 regiunea Centru: Corina Custelcean, Liceul Tehnologic 

,,Școala Națională de Gaz” Mediaș , 0763 606 345, mcorin@yahoo.com. 
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