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Noi serii de absolvenți DidactIno!
În cadrul proiectului DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera

didactică, 2400 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din regiunile Sud-Vest

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

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

Cursurile au în structură 5 module: 3 module care dezvoltă competenţe specifice domeniului

vizat şi 2 module comune care dezvoltă competenţe/abilităţi de utilizare a instrumentelor

tehnologice şi metodologice moderne în activitatea proprie şi în gestionarea problemelor cu care

se confruntă învăţământul românesc actual.

În perioada 24-28 iulie 2015 a avut loc evaluarea finală pentru alte 10 grupe de cursanți
din județul Mehedinți. Aceștia au absolvit 4 programe de formare: P1. - Optimizarea învățării în

programe after school (2 grupe), P3. - Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţiei morale (2

grupe), P4. - Instrumente şi strategii pentru optimizarea calităţii educaţiei la nivelul clasei

pregătitoare (2 grupe) și P5. – Scriere, management și implementare proiect (4 grupe).

Situația statistică este următoarea: 239 cursanți au fost acceptați la evaluarea finală. Dintre

aceștia, 231 cursanți s-au prezentat la evaluare, obținând calificativul excelent (189) și foarte
bine (42).

În urma evaluării finale toți absolvenții au primit Certificatul de absolvire a cursului și

Certificatul de absolvire a modulului Tehnologii de comunicaţie, multimedia şi e-learning în

educaţie și urmează să primească Certificatul C.N.F.P. pentru 22 credite profesionale transferabile

aferente programului de formare continuă.

Cursurile continuă cu noi serii de cursanți până în luna octombrie 2015 când se finalizează

proiectul.

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.
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