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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 organizat deschiderea Centrului de Dezvoltare Profesională pentru 

Educatoare și Învățători din Drobeta Turnu Severin 

 

Joi 10 decembrie 2015, la Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja’’ din Drobeta Turnu 

Severin a avut loc deschiderea oficială a Centrului de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare 

și Învățători din cadrul proiectului DidactIno - ,,Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în 

cariera didactică’’. La eveniment au participat 24 persoane: 3 educatoare, un inspector școlar 

învățământ primar și 20 învățătoare. Acesta este al 3-lea centru deschis prin proiectul DidactIno în 

județul Mehedinți, după cele din Baia de Aramă și Vânju Mare. 

Scopul înființării acestor centre este de a asigura facilităţi 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 oraşe 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). 

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. 

După cum declara dna Pop Aida de la Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja”, ,,este 

un lucru extraordinar pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar să aibă un 

centru de dezvoltare profesională în care să se poată schimba impresii, bune practici, să poată fi 

consultate diverse materiale realizate. Cred că va fi locul în care ne vom desfășura pe viitor 

activitățile specifice pentru că avem asigurată toată logistica necesară unui învățământ modern.’’ 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean 

Mehedinți, beneficiarul proiectului în parteneriat cu Inspectoratul Școlar General Sibiu și 

Universitatea Spiru Haret București, responsabil cu formarea profesională în proiect. Proiectul se 

va finaliza în data de 15 decembrie 2015. 

Persoana de contact CDPEI Drobeta Turnu Severin: Teiș Alina, Administrator - 

alina_teis@yahoo.com. 
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