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NEWSLETTER nr. 10
ATELIERUL DE LUCRU PENTRU INSTRUIREA EXPERŢILOR
În perioada 24 – 26 august 2015 a avut loc, la Predeal, atelierul de lucru pentru pregătirea
cursului de formare, în cadrul proiectului “Istoria recentă a României. Pachet educaţional pentru
cursul opţional de Istorie recentă a României”. La această activitate cu caracter metodic şi practicaplicativ au participat autori de programă şi manuale realizate în cadrul proiectului, profesori,
membri din echipa de management şi de implementare.
Lucrările în plen au fost deschise de dl. Gabriel Leahu, secretar general al Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, manager de proiect. Prezentarea generală a principalelor
documente ale proiectului (Programa, Ghidul elevului şi Ghidul profesorului) a fost realizată de
prof. dr. Doru Dumitrescu, referent al ghidurilor şi expert în programe de formare. Prof. Mihai
Stamatescu a prezentat Programa cursului de Istorie recentă a României. Autorii Ghidului elevilor
– prof. dr. Liviu Lazăr, prof. dr. Elvira Rotundu, prof. Mihai Manea şi prof. univ. dr. Constantin
Hlihor – au asigurat prezentarea detaliată a lucrării.

În cadrul atelierelor de lucru, prof. dr. Aurel Soare a formulat sugestii privind evaluarea
temelor din Ghidul elevilor, pornind de la metode active. Prof. dr. Doru Dumitrescu a prezentat
atribuţiile formatorilor şi programul de formare şi dezvoltare a competenţelor necesare utilizării
resurselor multimedia.

Discuţiile finale pe ateliere au fost moderate de Doru Dumitrescu, specialist programe
formare şi Simona Tănase, expert informare şi comunicare.

