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. Obiectivele cursului ToT 

sunt: 

Sa construiasca pe 
cunostintele participantilor 
despre diversitatea culturala 
si influenta structurilor 
sociale, organizationale si 
familiale. 
 
Sa introduca modelul 
Papadopoulos, Tilki and 

Taylor / IENE de competenta 
culturala care le va influenta 
activitatile de inovare a 
curriculum-ului. 
 
Sa reaminteasca 
participantilor de importanta 
comunicarii si relatiilor 
eficiente cand se negociaza o 
inovare a curriculum-ului. 
 
Sa ajute cursantii sa planifice 

integrarea modelului 
PTT/IENE in curriculum-urile 
sesiunilor de predare ale 
fiecaruia. 
 
Sa furnizeze informatii 
despre implementarea 
cursului. 
 
Sa contribuie la dezvoltarea 
profesionala si personala a 
participantilor. 

In timpul celei de-a 
doua intilnire, 
urmatoarele 
documente pregatite 
de catre prof. Rena 
Papadouplos au fost 
discutate: 
 
1. Modelul ToT 
pentru IENE2 
2. Obiectivele pentru 
cursul ToT 
3. Strategia de 
predare si invatare 
pentru cursul ToT 
4. Pregatirea inainte 

de curs 

5. Programul 

atelierului 

6. Competente 

culturale pentru 

profesori 

 

MODELUL PROPUS PENTRU CURSUL IENE2 TRAINING OF TRAINERS 

Expected results  

 

Familiarizarea cu site-ul 
proiectului  
www.ieneproject.eu 
Documentele 
pregatite/identificate de 
catre echipa IENE2: 
Modelul PTT, articolul din 

IENE1, aspecte cu specific 

national 

 

 

Pregatire 
inainte de 
curs 

CURRICULUM 

CENTRAL 

Suport dupa 
terminarea 
cursului 

S 

S 

S 

M 

De pe site-ul IENE: 

www.ieneproject.eu 

Vezi programul cursului 

pentru mai multe detalii 

despre acest model 

 

Stabilirea grupului 

Yahoo 

Acces la coordonatori 

nationali (echipa IENE2) 

 

 

Access to country co-

ordinators (IENE2 

team) 

http://www.ieneproject.eu/
http://www.ieneproject.eu/
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“Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie reflecta parerea 
autorilor, iar Comisia nu este responsabila de informatia disponibila pe acest site.."  

 

Toti cursantii vor studia 

toate  materialele inainte de 

curs. 

 

Folosind modelul care va fi 

furnizat, cursantii trebuie sa 

faca o analiza rapida a 

cursului/cursurilor in care 

sunt implicati, sa identifice 

temele si activitatile de 

invatare care sunt oferite, sa 

noteze unde anume in 

curriculum se gasesc, cat 

timp este alocat pentru ele, 

daca sunt evaluate si cine le 

faciliteaza. 

 

Atelierul este componenta 

de intilnire fata in fata a 

cursului. El dureaza doar o 

zi, insa timpul total de 

invatare asociat cursului este 

de aproximativ o saptamana. 

Acesta este compus din: 

 

    2 zile de pregatire (studiul 

si pregatirea activitatilor 

pentru curs) 

    1 zi de curs fata in fata 

    2 zile de activitati dupa 

cursul fata in fata 

REZULTATE 

 
Metodologia cursului 

de Formare de 

Formatori (ToT) 

Planul cursului de 

formare (prima 

versiune) 

Prima versiune a 

site-ului web 

OBIECTIVE 

Sa stabileasca nevoile 
de formare rezultate 
un urma anchetei 
 
Sa foloseasca 
rezultatele 
investigatiei pentru 
metodologia si planul 
cursului de formare 
 
Sa proiecteze 
metodologia cursului 
de formare (ToT) 

Cursantii vor participa la un curs de o zi:  

09.00  Sosire, inregistrare si cafea 

09.30  Introduceri culturale 

10.00 Prezentarile de 5 minute si discutii Toti cursantii trebuie sa 
pregateasca o prezentare de 5 minute pe o tema din lista 
furnizata  

12.00 Website-ul IENE 

12.30   Pauza de prinz 

13.00 Lucru in grup: Ce anume din cursul/cursurile in care sunteti 
implicati pe moment este legat de Competenta Culturala, unde 
se afla in curriculum si cum poate fi modificat sa includa 
modelul PTT/IENE? 

15.00  Pauza de cafea 

15.30 Studiu de caz: Ce are la baza acest curs si cum va va ajuta in 
ateliere cu colegii? Cum va va ajuta sa planificati si 
implementati schimbarile in curriculum, sa va familiarizati cu 
agenda proiectului, etapele si metodele de raportare, sa 
imbunatateasca strategia de predare si invatare a programului 
de formare a Competentelor Culturale. 

16.30 Reflectie asupra cursului 

 

 

Urmatoarea intilnire 

in Germania 

5-8 Septembrie 2011 


