Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013
Axa prioritară :1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie DMI 1.1- „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”
Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137881
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Județean Timiș

Nr. 3256 / 528 / 02.09.2015

VINERI 4 septembrie 2015
ORA
ACTIVITATEA
14.00

Plecarea din Timișoara spre Buziaș,
locația în care va avea loc evenimentul

15.00 – 16.00

Cazarea participanților

16.00 – 20.00

Lucrările seminarului, desfășurate în
cadrul activității A8. Diseminarea
rezultatelor
obtinute
programului
integrat si a bunelor practici (site care sa
sustina inovatia didactica si sa propuna
resurse educationale pentru dezvoltarea
competentelor cheie; ghiduri destinate
cadrelor didactice pentru utilizarea
resurselor educationale proiectate si
aplicarea didacticii specifice dezvoltarii
competentelor cheie; ghid cu criterii de
evaluare a mijloacelor didactice; ghid
pentru parintii/tutori etc.).

20.00

Cina

SÂMBĂTĂ 5 septembrie 2015
ORA

ACTIVITATEA

7.30 – 9.30

Micul dejun

9.30 – 10.00

Deschiderea seminarului – activitatea A
8: prezentarea participanţilor: discuţii cu
caracter general privind temele ce vor fi
luate în discuţie

10.00 – 11.00

Lector
doctor Mihai
Predescu,
Universitatea de Vest din Timișoara,
Ghidul de bune practici

11.00 – 11.30

Pauza de cafea

11.30 – 13.00

Ateliere tematice pe conținuturile
implementate: Inițiere în antreprenoriat,
Aplicații ale științei în viața cotidiană,
Spectacolul
biodiversității,
Chimia
mediului și a calității vieții, Dans
modern, Etica aplicată-de la logică la
psihologie și comerț, La vie de chaque
jour, Limba română, clasa a IX-a - eseu
de creație, Matematică aplicată, Mitulcheia descifrării textului literar, Odiseea
unui tânăr aflat în pragul marilor decizii,
Quilling, Întâmplări din viața meascriere
dramatică,
Incursiuni
în
prelucrări on-line și TIC.

13.00 – 15.00

Masa de prânz

15.00 – 18.00

Ateliere tematice pe conținuturile
implementate: Inițiere în antreprenoriat,
Aplicații ale științei în viața cotidiană,
Spectacolul
biodiversității,
Chimia
mediului și a calității vieții, Dans
modern, Etica aplicată-de la logică la
psihologie și comerț, La vie de chaque
jour, Limba română, clasa a IX-a - eseu
de creație, Matematică aplicată, Mitulcheia descifrării textului literar, Odiseea
unui tânăr aflat în pragul marilor decizii,
Quilling, Întâmplări din viața meascriere
dramatică,
Incursiuni
în
prelucrări on-line și TIC.

18.00 – 20.00

Cina

DUMINICĂ 6 septembrie 2015
ORA

ACTIVITATEA

8.00 – 10.00

Micul dejun

10.00 – 12.00

Evaluarea activităților, concluzii,
închidere lucrărilor seminarului

12.00 – 13.00

Masa de prânz

Responsabil PR,
PÎRVU CRINUȚA

