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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 4-lea Centru de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și 

Învățători din proiect 

 

Vineri 26 iunie 2015 a avut loc la Liceul Tehnologic Școala gimnazială ,,G.D. Teutch’’ Agnita 

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

În cadrul 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. 

După cum declara dna Anca-Mihaela Voineag, Inspector ISJ Sibiu, ,,este o necesitate ca în 

această zonă a județului să existe și un centru de formare astfel încât cadrele didactice să nu fie 

nevoite să vină la Casa Corpului Didactic să facă formare, pentru că distanța este destul de mare, 

și atunci am considerat că este absolut necesar ca acest centru să se dezvolte aici. Acest program 

(DidactIno) este dedicat învățământul pre-primar și primar, de aceea și acest centru se numește 

Centru de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători, dar asta nu înseamnă că în 

acest centru nu pot să activeze cu tot felul de seminarii, focus grupuri, dezbateri și profesorii de 

gimnaziu și de liceu din Agnita’’. 

,,Consider că este foarte avantajos faptul că se află în școala noastră. De multe ori suntem 

foarte ocupați și nu putem să lipsim de la activități sau de la ore ca să ne deplasăm la Sibiu. Un alt 

avantaj pe care l-am observat fiind cursant în primele două module este că fiind în școală și fiind 

noi între noi, se creează legături de colaborare și de prietenie mai bune între cadrele didactice’’, a 

declarat unul dintre cursanții DidactIno și participant la lansarea centrului din Agnita. 

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. 2 regiunea Centru: Marina Floriță, Școala gimnazială ,,G.D. 

Teutch’’ Agnita, 0722 371 673, marina.florita@yahoo.com. 
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