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DidactIno-util, interesant, inovator și modern 

 

Formarea profesională a cadrelor didactice are un rol major în dezvoltarea și evoluția 

profesională a acestora. Iar creșterea calității actului educațional prin îmbunătățirea 

capacității de a performa la clasă are beneficii directe și asupra elevilor. 

Proiectul „DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică’’ 

își propune îmbunătățirea formării profesionale continue pentru 2400 cadre didactice din 

învățământul preuniversitar din regiunile Sud Vest (Mehedinți) și Centru (Sibiu). 

Responsabilă de activitatea de formare profesională din proiect este Universitatea Spiru 

Haret București care prin experții săi oferă 9 programe de formare profesională, alese 

astfel încât să răspundă nevoilor cursanților. În vederea realizării unei analize a bunelor 

practici în formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar dar și 

a evaluării modului în care cursurile de formare din proiect sunt primite de către cadrele 

didactice, DidactIno își propune să organizeze 8 focus grupuri, câte 4 în fiecare regiune. 

Focus grupul reprezintă o tehnică de cercetare calitativă desfășurată în cadrul unei discuții 

pe o anumită temă, cu un grup de aproximativ 8-10 participanți. 

Al doilea focus grup din regiunea Mehedinți s-a desfășurat în data de 13 decembrie 2014 

la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja din Drobeta Turnu Severin cu participarea 

a 8 cadre didactice. Principalul scop al focus grupului a fost evaluarea activităţilor prin care 

catedrele / comisiile metodice contribuie la formarea continuă şi dezvoltarea profesională a 

personalului didactic din învățământul preuiversitar. Ca de fiecare dată, și prin intermediul 

acestui focus-grup s-a urmărit identificarea celor mai bune practici care contribuie la 

dezvoltarea personală, perfecționarea și, implicit, buna desfășurare a activității la clasă a 

cadrelor didactice. Astfel s-a discutat despre rolul activităților de analiză a nevoilor de 

educație, a resurselor educaționale, a contextului social și pedagogic, claselor de elevi sub 

aspectul rezultatelor anterioare ale învăţării şi determinarea condiţiilor iniţiale de la care se 

porneşte în fiecare etapă a procesului de învăţământ până la extinderea şi aprofundarea 

cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi integrarea acestora în demersuri de 

investigare, de evaluare şi analiză critică a teoriilor, abordărilor, principiilor privind 

educaţia. 
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Nu în ultimul rând, am căutat să surprindem impactul avut de DidactIno asupra cadrelor 

didactice formate și principalele beneficii pe care acestea le resimt ca urmare a participării 

la programul de formare profesională furnizat în cadrul proiectului. În acest sens, 

participanții s-au arătat foarte mulțumiți de cursurile de formare profesională pe care le-au 

urmat în proiect. Cel mai apreciat a fost modul privind tipurile de inteligență și dezvoltarea 

creativității, iar cei mai mulți dintre participanți și-au manifestat dorința de a implementa la 

clasă o parte din competențele dobândite și chiar platforma e-learning pentru lucrul cu 

elevii. În unanimitate, participanții au declarat că ar recomanda DidactIno și altor cadre 

didactice, caracterizând programul de formare profesională ca fiind ,,foarte util”, 

,,interesant”, ,,inovator” și ,,modern”. 

Cu un sistem inovator de formare e-learning și metode interactive de predare-învățare, 

DidactIno vine în întâmpinarea nevoilor de formare și dezvoltare continuă a competențelor 

cadrelor didactice astfel încât acestea să poată face față cu succes cerințelor în continuă 

schimbare de pe piața muncii și din sistemul de educație. 

Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți împreună cu 

partenerii săi Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Universitatea Spiru Haret 

București și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Alege DidactIno! Alege cursul care ți se potrivește! 
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