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DidactIno - ,,o cărămidă în construcția dascălilor ca oameni” 
 
Sâmbătă, 21 februarie 2015, a avut loc la Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja” cel de-al 
cincilea focus-grup din seria de 8 focus-grupuri prevăzute în proiectul DidactIno – Formare 
inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică, care au scopul de a identifica bune 
practici în buna desfășurare la clasă a activității, formarea profesională și perfecționarea cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar. 
 
La eveniment au participat 10 cadre didactice din învățământul preuniversitar care au beneficiat de 
cursurile de formare profesională în proiectul Didactino. Agenda discuției s-a axat pe obiectivele 
transversale ale proiectului legate de nediscriminare și egalitate de șanse, mai exact pe 
identificarea modului în care DidactIno a contribuit la creșterea competenței cadrelor didactice în 
aceste domenii. În plus, focus-grupul a avut ca obiectiv și evaluarea principiilor de calitate, 
eficiență, responsabilitate publică etc. care guvernează învățământul preuniversitar în termeni de 
aplicabilitate, importanță, bariere percepute și eventuale soluții de depășire a acestor bariere. 
 
Din discuție a reieșit că programul DidactIno a contribuit în foarte mare măsură la creșterea 
capacității cadrelor didactice, în special cu privire la înțelegerea principiilor echității și libertății de 
gândire și de independență față de ideologii, dogme religioase și doctrine politice prin clarificarea 
noțiunilor, cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor legat de proceduri juridice, instanțe juridice 
(de exemplu, CEDO) și jurisprudență în materie de drepturi și libertăți individuale precum și la 
creșterea capacității de a identifica și gestiona cazuistica în materie de discriminare și inegalități. 
Pe de altă parte, cadrele didactice participante la focus-grup consideră că, la momentul actual, în 
învățământul preuniversitar este necesar un efort sporit pentru creșterea eficienței în învățământ și 
participării și responsabilității părinților. 
 
Nu în ultimul rând, agenda discuțiilor a inclus și evaluarea programului de formare profesională 
desfășurat în cadrul DidactIno în termeni de beneficii directe pentru cadrele didactice, eventuale 
modalități de îmbunătățire și gradul de satisfacție a grupului țintă față de cursurile furnizate prin 
acest proiect. Toate cele 10 cadre didactice s-au declarat foarte mulțumite de programul de 
formare profesională DidactIno, care, în opinia lor, merită replicat și pe care ar fi dispuși să îl 
repete oricând pentru ,,dezvoltare personală”, doarece ajută la ,,ieșirea din banalitate”, îți 
stimulează ,,dezvoltarea creativă”, ,,este o cărămidă în construcția dascălilor ca oameni” și le 
,,crește stima de sine”. Punctele tari ale DidactIno sunt, conform participanților, comunicarea 
constructivă, socializarea, cunoștințele noi acumulate, conținutul și modul de desfășurare a 
modulelor, plus discuțiile libere de tip focus-grup. Cele mai apreciate module de către participanți 
au fost ,,Nediscriminarea”, ,,Coaching cognitiv comportamental”, ,,Tehnologii de comunicaţie, 
multimedia şi e-learning în educaţie”, și ,,Tehnici active de instruire”. 
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