
PREMIER  ABSOLUT  ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR ROMÂNESC 

 

La Arad, la Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” s-a înfiin at CENTRUL DE 
APLICA II TRANSDISCIPLINARE ÎN EDUCA IE, coordonat de doamna 
profesoar  Mirela Mure an. 

Pentru înv mântul preuniversitar românesc acest lucru este o premier  absolut .  

ARGUMENT: 

 De ce e nevoie de un asemenea Centru? 

 pentru c  exist  o criz  a educa iei pe plan mondial, care reclam  urgent o 
schimbare a paradigmei educa ionale 

 pentru c  exist  o ruptur  evident  între nevoile de formare ale omului 
contemporan i oferta educa ional  a colii publice 

 pentru c  metodologia transdisciplinar  poate oferi o asemenea solu ie 

De ce apare un asemenea Centru la Colegiul Na ional „Moise Nicoar ”? 

 pentru c  exist  o veche, permanent i serioas  preocupare privind 
implementarea metodologiei transdisciplinare în activit ile didactico-
educative 
- proiectul didactic transdisciplinar Anonimul din spatele m tii-  

2008-2009-2010 (destinat elevilor de liceu) 
- proiectul didactic transdisciplinar toria mea cultural  în Europa- 

2010-2011(destinat elevilor de gimnaziu) 
- proiectul de bioetic  Drepturile fundamentale ale omului în viziune 

transdisciplinar , 2011(destinat elevilor de liceu) 
- proiectul transdisciplinar Tinerii de ast zi i sensul vie ii 2011-2012 

(destinat elevilor de liceu) 
- apari ia revistei „T”, revist  on-line de educa ie transdisciplinar  pentru 

înv mântul preuniversitar, 2012 
 pentru c  exist  o resurs  uman  de excep ie oferit  de profesionalismul 

profesorilor i poten ialul uman i intelectual al elevilor 
 pentru c  exist  un poten ial uman remarcabil, deschis spre inovare, 

creativitate i construc ie vizionar  



OBIECTIVELE CENTRULUI DE APLICA II TRANSDISCIPLINARE ÎN EDUCA IE  
DE LA ARAD sunt: 

 ini ierea corect  în metodologia transdisciplinar , a a cum este ea definit  de 
academicianul Basarab Nicolescu 

 conceperea, coordonarea, performarea i diseminarea ac iunilor educative 
transdisciplinare organizate în cadrul colegiului nostru 

 oferirea de expertiz  tuturor celor interesa i de implementarea metodologiei 
transdisciplinare în educa ia public  

 formarea unei atitudini transdisciplinare în rândul profesorilor i elevilor din 
înv mântul preuniversitar românesc, care s  influen eze i s  determine 
implementarea i utilizarea metodologiei transdisciplinare în activitatea 
didactico-educativ  

 facilitarea unui spa iu de dialog, a schimbului de idei i experien e între to i 
cei interesa i de educa ia transdisciplinar  

TIPURI DE AC IUNI  

 lec ii, activit i didactice, activit i extracurriculare 
 proiecte, experimente, programe 
 mese rotunde, dezbateri 
 cursuri de ini iere, de formare în metodologia transdisciplinar  
 simpozioane, conferin e, colocvii 
 i, reviste, alte publica ii cu tematic  transdisciplinar  
 colabor ri, parteneriate cu alte coli sau institu ii, din ar  sau str in tate, ce 

promoveaz  transdisciplinaritatea 

IMPACT ESTIMAT 

 formarea unui curent de opinie favorabil implement rii transdisciplinarit ii 
în educa ia public  

 cre terea num rului de activit i cu con inut transdisciplinar în înv mâtul 
preuniversitar românesc 

 constituirea unui grup de lucru destinat g sirii solu iilor optime de aplicare a 
metodologiei transdisciplinare în educa ie 

 


