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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 

 

 
DidactIno a organizat la Sibiu al 8-lea și ultimul focus-grup din proiect 
 
Sâmbătă, 23 mai 2015, a avut loc la Casa Corpului Didactic din Sibiu ultimul focus-grup 
din seria de 8 focus-grupuri prevăzute în proiect. Aceste focus-grupuri au avut scopul de a 
identifica bune practici pentru buna desfășurare la clasă a activității didactice, 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 din proiectul Didactino. Principalele teme 
ale discuției au vizat competențele necesare cadrelor didactice pentru buna desfășurare a 
activității la clasă. Mai exact, am dorit să identificăm percepția participanților asupra 
nivelului la care alte cadre didactice dar și ei înșiși stăpânesc competențele profesionale 
necesare cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, importanța abilităților în cadrul 
fiecărei categorii de competențe și exemple de bună practică prin care competențele sunt 
puse în practică de către dascăli în activitatea curentă. În plus, un accent special a fost 
pus pe impactul pe care cursurile desfășurate în proiectul DidactIno l-au avut asupra 
nivelului de competențe profesionale ale participanților. 
 
În urma focus-grupului s-a remarcat o ușoară diferență de percepție a cadrelor didactice 
din Sibiu comparativ cu cele din Mehedinți în ceea ce privește evaluarea nivelului la care 
dascălii stăpânesc competențele specifice. Astfel, dascălii participanți la acest focus-grup 
au considerat că principalele competențe pe care cadrele didactice le stăpânesc în cea 
mai mare măsură sunt cele profesional-științifice și pedagogice, în timp ce au un deficit de 
competențe de managament al clasei și sociale. 
 
În ceea ce privește impactul pe care cursurile desfășurate în proiectul DidactIno l-a avut 
asupra nivelului de competențe specifice ale participanților, datele culese cu ajutorul 
analizatorului de percepție au relevat faptul că dascălii și-au îmbunătățit în cea mai mare 
măsură competențele referitoare la managementul clasei, competențele sociale și de 
management al carierei şi al dezvoltării personale. Merită notat că tocmai cu privire la 
aceste competențe dascălii s-au autoevaluat semnificativ mai pozitiv decât alți colegi ai lor. 
Cu alte cuvinte, avem o dublă confirmare a impactului pozitiv al cursurilor desfășurate în 
cadrul proiecului DidactIno cu privire la aceste tipuri de competențe specifice. 
 
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 9 cadre didactice participante 
la focus-grup s-au declarat foarte mulțumite de programul de formare profesională 
DidactIno care, în opinia lor, se definește ca ,,interactiv”, ,,util” și ,,inovativ”, ce se 
distinge prin ,,profesionalism”, ,,originalitate” și ,,interrelaționare”. 
 
Participanții la focus-grup au apreciat că cel mai mare beneficiu l-au obținut în urma 
programelor de After-school, Tehnici de învățare, Inteligență emoțională, Nediscriminare, 
Consiliere psiho-pedagogică, Coaching comportamental și TIC. 
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În concluzie, la finalul celor 8 focus-grupuri regionale desfășurate ca parte a 
activității de Bune practici, DidactIno se dovedește a fi o bună practică în formarea 
profesională a cadrelor didactice, un program integrat care răspunde nevoilor reale 
ale grupului țintă. Așa cum se exprima un participant la focus-grup, DidactIno este 
,,o felie importantă din formarea de bază a oricărui dascăl din sistemul de 
învățământ preuniversitar din România”. 
 

Pentru detalii: 

Ionela Șufaru, Expert Focus Grup 

ionela_sufaru@yahoo.com 


