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DidactIno – ,,un program de formare clar, concis și practic’’ 

 
Sâmbătă, 21 martie 2015, a avut loc la Casa Corpului Didactic din Sibiu cel de-al 
șaselea focus-grup din seria de 8 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 9 cadre didactice din învățământul preuniversitar care au 
beneficiat de cursurile de formare profesională în proiectul Didactino. Principalele teme 
ale discuției au vizat calitatea, eficiența, echitatea, răspunderea publică, respectarea 

libertății de gândire și responsabilitatea și participarea părinților, în special, percepția 
cadrelor didactice asupra respectării acestora în învățământul preun iversitar la 
momentul actual și modul și măsura în care s-ar putea implica principalii actori - 

Ministerul Educației, inspectoratele școlare, cadrele didactice, părinții și elevii - în 
îmbunătățirea situației acolo unde este cazul. Mai mult, un accent special a fost pus pe 
contribuția pe care DidactIno a avut-o pentru fiecare dintre aceste principii în parte. 

 
În percepția cadrelor didactice participante la focus-grup, cele mai mari carențe din 
învățământul preuniversitar sunt legate de eficiență, răspundere publică și calitate, iar 

principalul actor care ar trebui să se implice pentru redresarea acestor aspecte este, în 
opinia lor, Ministerul Educației prin revizuirea programei școlare, o mai bună cunoștere 
a situației din plan local și o mai mare asumare a deciziilor. În ceea ce privește 

contribuția DidactIno, cadrele didactice au apreciat că implementarea acestui proiect în 
învățământul preuniversitar din Sibiu va conduce la creșterea echității, calității și 
respectării libertății de gândire prin profesionalizarea dascălilor și creșterea capacității 

lor în a înțelege și gestiona mai bine situații de discriminare sau abuz. 
 
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. Cele 9 cadre didactice 

participante la focus-grup s-au declarat foarte mulțumite de programul de formare 
profesională DidactIno pe care l-au caracterizat în termeni de ,,schimb de idei”, ,,un 
curs diferit”, ,,o nouă provocare”, ,,un program de formare clar, concis și practic”. Pe 

lângă gama variată de informații pe care le-au acumulat și aplicațiile practice pe care și 
le-au însușit, cadrele didactice au apreciat în mod special faptul că au învățat să 
aprecieze și să respecte mai mult pe cei din jurul lor dar și pe ei înșiși. DidactIno poate 
fi definit prin ,,profesionalism”, ,,eficiență și motivare”, ,,calitate și valoare”, ,,exemplu de 
bună practică în formarea profesională a cadrelor didactice”. 
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