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DidactIno – un program de formare profesională în care cadrele didactice ,,au ce învăța’’ 

 

Duminică, 25 ianuarie 2015, a avut loc la Casa Corpului Didactic din Sibiu cel de-al patrulea focus-

grup din seria de 8 focus-grupuri prevăzute în proiect. Obiectivul general al acestor evenimente este 

acela de a identifica bune practici în buna desfășurare la clasă a activității, formarea profesională și 

perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

 

La focus-grup au participat 9 cadre didactice din învățământul preuniversitar care au finalizat și/sau 

absolvit cursurile de formare profesională în proiectul Didactino. Discuția a fost centrată pe rolul 

catedrelor/comisiilor metodice în buna desfășurare la clasă a activității și formarea profesională a 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

 

În acest sens am urmărit să identificăm din rândul activităților ce revin catedrelor/comisiilor 

metodice pe cele mai importante din perspectiva cadrelor didactice. Astfel, cadrele didactice resimt 

nevoia unui sprijin, a unei implicări din partea catedrelor/comisiilor didactice, cu prioritate, în ceea 

ce privește ,,alegerea, construirea şi validarea metodelor şi instrumentelor de evaluare formativă 

sumativă a elevilor”, ,,alegerea, analiza şi evaluarea strategiilor didactice, a metodelor, tehnicilor 

şi instrumentelor de predare-învăţare” și ,,analiza resurselor educaţionale”, activități pe care le 

consideră, totodată, foarte importante pentru performanța la clasă a dascălilor. 

 

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 9 cadre didactice s-au declarat foarte mulțumite de programul de formare 

profesională DidactIno atât din perspectiva conținutului, al modului de desfășurare cât și prin 

prisma formatorilor, apreciați ca fiind ,,foarte pregătiți”. 

 

În unanimitate participanții au declarat că aplică/vor aplica la clasă competențele deprinse, în 

special, în cadrul modulelor de ,,Coaching”, ,,Inteligență emoțională”, ,,Nediscriminare” și ,,After-

school”. Programul DidactIno este, în opinia participanților, un program de formare profesională în 

care cadrele didactice ,,au ce învăța”, ,,se vor perfecționa”, ,,își vor clarifica și/sau confirma 

anumite aspecte”, ,,se vor specializa” și, în plus, ,,au șansa să socializeze”. DidactIno este apreciat, 

pe de o parte, pentru că răspunde nevoilor de competențe ale cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar și, pe de altă parte, pentru că le oferă un stimul financiar. 
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