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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 2-lea Centru de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și 

Învățători din cadrul proiectului în Baia de Aramă 

 

Vineri, 29 mai 2015 la ora 12:00 a avut loc la Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu din 

Baia de Aramă 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 Mehedinți sunt: CDPEI nr. 1 la Colegiul Național 

Pedagogic ,,Ștefan Odobleja” din Drobeta Turnu-Severin, CDPEI nr. 2 la Liceul Tehnologic 

,,Constantin Brâncoveanu” din Baia de Aramă și CDPEI nr. 3 la Liceul Teoretic ,,Doctor Victor 

Gomoiu” din Vânju Mare. 

Alegerea localității Baia de Aramă pentru înființarea CDPEI nr. 2 s-a făcut având în vedere 

concentrarea unui număr mare de unități școlare în zona respectivă, distanța mare față de celelalte 

orașe ale județului și imposibilitatea cadrelor didactice din zonele respective de a participa la 

activități specifice unui CDPEI organizat în altă zonă geografică. În plus, Liceul Tehnologic 

Constantin Brâncoveanu este acreditat ca centru de formare de către CNFP pentru derularea 

cursurilor propuse prin proiect îndeplinind astfel toate condițiile unui Centru de Dezvoltare 

Profesională pentru Educatoare şi Învăţători. 

Centrele înființate vin 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. 

Activitățile specifice care se vor organiza la nivelul centrului sunt: asigurarea accesului la 

fondul documentar pentru întreaga comunitate educativă, procurarea fondului de carte, a colecției 

de materiale legislative și a materialelor audiovizuale de specialitate, antrenarea centrului în 

formarea continuă a personalului didactic prin: campanii de informare, amenajarea de panouri de 

informare, crearea unei baze de date cu cadre didactice, elaborarea fișelor de înscriere pentru 

cadrele didactice, elaborarea programului activităților CDPEI (seminarii, lectorate, ateliere de lucru, 

expoziții, cursuri formare, simpozioane, mese rotunde), realizarea unor activităţi pluridisciplinare 

precum și realizarea de sinteze și materiale de informare periodice asupra activităților desfășurate. 

La deschiderea centrului au participat cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Constantin 

Brâncoveanu” și de la unitățile școlare din frumoasa regiune de munte a județului Mehedinți: 

Școala Gimnazială Ponoarele, Școala Gimnazială Bala, Școala Gimnazială Mărășești, Școala 

Gimnazială Negoiești și Școala Gimnazială Balta. 

Inaugurarea CDPEI nr. 2 a beneficiat și de prezența primarului localității Baia de Aramă care 

a adresat un cuvânt de bun venit cadrelor didactice și a mulțumit conducerii inspectoratului școlar 

și unității școlare pentru implicarea în dezvoltarea resurselor educaționale din zonă, menționând că 

deschiderea unui astfel de centru creează cadrelor didactice oportunitatea unui schimb de bune 

practici benefic pentru derularea unui învățământ modern de calitate. 

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 
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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: administrator imobil Dunărințu Mihaela, 0762 288 171, 

mihaela_dunarintu@yahoo.com. 
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