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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 

 

 

Ultimele serii de absolvenți DidactIno la Mehedinți 

În cadrul proiectului DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera 

didactică, 2640 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din regiunile Sud-Vest 

(Mehedinți) și Centru (Sibiu) au beneficiat de 9 programe de formare profesională desfășurate în 

sistem e-learning mixt: clasic față în față și online pe platforma profesională e-learning. 

Structura cursurilor a inclus 5 module: 3 module axate pe dezvoltarea competenţelor 

specifice domeniului vizat şi 2 module comune pentru dezvoltarea competenţelor/abilităţilor de 

utilizare a instrumentelor tehnologice şi metodologice moderne în activitatea proprie şi în 

gestionarea problemelor cu care se confruntă învăţământul românesc actual. 

Marți, 8 decembrie 2015 s-au desfășurat la Mehedinți examenele de evaluare finală pentru 

cursanții de la programul 8 de formare, ,,Legislația învățământului și a muncii în context european”, 

grupele 15 și 16. La aceste examene au participat 46 absolvenți ai cursurilor de formare, iar 

rezultatele obținute sunt următoarele: calificativul ,,excelent’’ – 28 , calificativul ,,foarte bine” – 18. 

Ajunși în linie dreaptă, ne pregătim pentru organizarea ultimului examen de evaluare din 

cadrul proiectului, programat în data de 12 decembrie 2015, examen la care sunt așteptați să 

participe cei 23 absolvenți din grupa 11 a programului 5 de formare, ,,Scriere, management și 

implementare de proiecte”. 

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: 

Georgeta Lumei 

Expert Informare și Publicitate 

Email: gina.lumei@yahoo.com/Tel: 0721 888 402 

mailto:gina.lumei@yahoo.com

