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DidactIno – ,,impresionant’’, ,,inovativ’’ și ,,interesant’’ 
 
Sâmbătă, 25 aprilie 2015, a avut loc la Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Odobleja” din Drobeta 
Turnu Severin cel de-al șaptelea focus-grup din seria de opt focus-grupuri prevăzute în proiect 
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 opt cadre didactice din învățământul preuniversitar care au beneficiat 
de cursurile de formare profesională în proiectul DidactIno. Principalele teme ale discuției au vizat 
competențele necesare cadrelor didactice pentru buna desfășurare a activității la clasă. Mai precis, 
am dorit să surprindem percepția participanților asupra nivelului competențelor dascălilor din 
învățământul preuniversitar, nevoile de abilități în cadrul fiecărei categorii de competențe și să 
oferim câteva exemple de bună practică prin care competențele sunt aplicate de către dascăli în 
activitatea curentă. În plus, un accent special a fost pus pe contribuția pe care DidactIno a avut-o 
asupra cursanților în a deprinde sau/și dezvolta astfel de competențe specifice.  
 
În percepția cadrelor didactice participante la focus-grup, dascălii stăpânesc în foarte mare măsură 
competențe profesional-științifice, sociale și de managament al carierei. Deficiențele dascălilor 
vizează, în percepția participanților, competențele pedagogice și de managament al clasei, în 
special abilitatea dascălilor de a acționa permanent și adecvat în orice situație didactică în scopul 
realizării obiectivelor educaționale, de a investiga și soluționa problemele specifice ale școlii și 
educației, de a relaționa și comunica cu mediul școlar și cu cel profesional și de a utiliza tehnicile și 
instrumentele de evaluare specifice procesului educațional. Importat este că tocmai aceste nevoi 
de competențe pedagogice și de management al clasei au fost acoperite în cea mai mare măsură 
de programul DidactIno, conform declarațiilor participanților la focus-grup. În plus, dascălii prezenți 
sâmbătă la focus-grup au exemplificat cu strategii inovative și eficiente modul în care pot fi puse în 
practică abilitățile și competențele discutate.  
 
Nu în ultimul rând, agenda discuțiilor a inclus și evaluarea programului de formare profesională 
desfășurat în cadrul DidactIno în ceea ce privește beneficiile directe pentru cadrele didactice, 
eventualele modalități de îmbunătățire și gradul de satisfacție a grupului țintă față de cursurile 
furnizate prin acest proiect. Toate cele opt cadre didactice participante la focus-grup s-au declarat 
foarte mulțumite de programul de formare profesională DidactIno care, în opinia lor, se distinge 
prin profesionalism atât sub aspectul pregătirii formatorilor, cât și al conținutului materialelor, 
modului de organizare și procesului de evaluare. DidactIno a fost descris de participanți ca 
“impresionant”, “inovativ” și “interesant”. În percepția lor, calitatea și seriozitatea sunt principalele 
puncte tari ale proiectului. 
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