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 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare 

profesională iniţială de calitate” „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor 
societăţii cunoaşterii”    
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Minute Început Sfârşit ZIUA I 

 10 9:00 9:10 ACTIVITATE DE „SPARGERE A GHEŢII" 

 

10 9:10 9:20  Negocierea regulilor de bază pe parcursul formării 

 

100 9:20 11:00 

Prezentare proiect, a istoricului şi implicaţiilor acestuia pentru 
educaţia viitorului, activitatea şi responsabilităţile persoanelor 
resursă; 
- prezentare PPT, discuţii în plen, pe grupe, dezbateri interactive. 

 
15 11:00 11:15 Pauză - coffee break  

 

105 11:15 13:00 

Matricea generatoare de conţinuturi - parte integrantă a 
curriculumul-ui inter- şi transdisciplinar - prezentate PPT; 
exerciţiu - generare de conţinuturi - brainstorming, dezbateri, 
feed-back 

   13:00 14:00 PAUZĂ DE PRÂNZ 

 

90 14:00 15:30 

Matricea generatoare de conţinuturi - parte integrantă a 
curriculumul-ui inter- şi transdisciplinar - prezentate PPT; 
exerciţiu - valori şi atitudini - brainstorming, dezbateri, feed-
back 

 15 15:30 15:45 Pauză - coffee break  

 

75 15:45 17:00 
Completare documente specifice grupului ţintă din cadrul proiectului; 
Feed back prima zi; Debriefing - activitate formare; 
Întrebări şi discuţii interactive. 
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         Minute Început Sfârşit ZIUA II 

 10 9:00 9:10 ACTIVITATE DE „SPARGERE A GHEŢII" 
 

10 9:10 9:20  Practici pedagogice - curriculum inter- şi transdisciplinar: 
modalităţi de aplicare la clasă - brainstorming 

 

100 9:20 11:00 

GHID METODOLOGIC DE APLICARE LA CLASĂ 
A CURRICULUMULUI INTEGRAT  
PENTRU DOMENIILE ŞTIINŢIFIC ŞI UMANIST  
- prezentare PPT, discuţii în plen, pe grupe, dezbateri interactive; 
- prezentare surse multiple de informaţii şi a modului de accesare 

 15 11:00 11:15 Pauză - coffee break  
 

105 11:15 13:00 

GHID METODOLOGIC DE APLICARE LA CLASĂ 
A CURRICULUMULUI INTEGRAT  
PENTRU DOMENIILE ŞTIINŢIFIC ŞI UMANIST  
-  clarificarea conţinutului programei şi a modului de abordare a 
curriculumul-ui inter- şi transdisciplinar; 
- folosirea site-ului colaborativ http://multitouch.wikispaces.com pentru 
aprofundarea ghidului metodologic 

   13:00 14:00 PAUZĂ DE PRÂNZ 
 

90 14:00 15:30 
ACTIVITĂȚI ȘI STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 
BAZATE PE PROIECT 
dezbateri,exerciţiu feed-back 

 15 15:30 15:45 Pauză - coffee break  
 



75 15:45 17:00 ACTIVITĂȚI ȘI STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 
BAZATE PE PROIECT - dezbateri,exerciţiu feed-back ziua a doua; 
Debriefing - activitate formare; Întrebări şi discuţii interactive. 
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                Minute Început Sfârşit ZIUA III 

        
10 9:00 9:10 

ACTIVITATE DE „SPARGERE A GHEŢII" 
        

10 9:10 9:20 
 Practici pedagogice - ghid de aplicare la clasă a curriculum inter- 
şi transdisciplinar şi modalitatea de transpunere în scenarii 
didactice 

        

100 9:20 11:00 
PROIECTAREA PROGRAMEI DE CDS - ÎNVĂŢAREA ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII 
exerciţiu în grupe, dezbateri în plen, feed-back 

        
15 11:00 11:15 

Pauză - coffee break  
        

105 11:15 13:00 
SCENARIUL DIDACTIC - rol, importanţă, structură 
- prezentare PPT, discuţii în plen, pe grupe, dezbateri interactive; 
- exerciţiu în grupe de elaborare a unui scenariu didactic pentru 
conţinuturi 

        
  13:00 14:00 

PAUZĂ DE PRÂNZ 
        



90 14:00 15:30 
SCENARIUL DIDACTIC - rol, importanţă, structură 
- prezentare PPT, discuţii în plen, pe grupe, dezbateri interactive; 
- exerciţiu în grupe de elaborare a unui alt  scenariu didactic pentru 
evaluare 

        15 15:30 15:45 Pauză - coffee break  
        

75 15:45 17:00 

EVALUARE FORMARE,  
dezbateri,exerciţiu feed-back 
Feed back ziua a treia şi final; Debriefing - activitate formare; 
Verificarea documentelor grupului ţintă 
Întrebări şi discuţii interactive. 

         

 
 

               

                

                

                 


