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Anunţ 
 

Casa Corpului Didactic Cluj şi Casa Corpului Didactic Mureş, în parteneriat cu S.C. 
ARINI S.R.L.,  derulează programul de formare acreditat „Trepte spre performanţă în 
cariera didactică”  în judeţul Mureş, in perioada 1 iunie 2015- 30 martie 2017, în funcție 
de constituirea grupelor. 

 Cadrele didactice care doresc să participe la acest curs trebuie să completeze 
formularul online ce se poate accesa cu link-ul: 

 
FORMULAR DE INSCRIERE 

 
Termenul de inscriere: începând cu data lansării anunțului și până la constituirea 

grupelor de cursanți dar nu mai târziu de 20 dec. 2016. 

Locaţii acreditate:  

1. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Mureş; 
2. Liceul Tehnologic  Nr. 2, Sighişoara; 
3. Şcoala Gimnazială „Traian”, Târnăveni; 
4. Liceul Tehnologic „Petru Maior”, Reghin; 
5. Şcoala Gimnazială Nr. 1, Luduş; 
6. Liceul Tehnologic „Sf. Gheorghe”, Sângeorgiu de Pădure. 

 
Taxa de participare: 

500 lei/ cursant -  o grupă cu 25 de cursanţi 
510 lei/ cursant -  o grupă cu 20 de cursanţi 
530 lei/ cursant - o grupă cu 15 cursanţi 

 
Termen de achitare a taxei de participare: cu 10 zile înainte de începerea cursului. 
Detalii privind achitarea taxei de participare vor fi transmise prin emailurile 

declarate de cursanţi la înscriere. 
  
Absolvenţii programului de formare vor obţine atestat de formare continuă a 

personalului didactic şi 25 de credite profesionale transferabile şi au posibilitatea 
obţinerii certificatului de absolvire a programului de perfecţionare pentru ocupaţia 
Metodist, cod COR 214114 (150 lei/cursant plus taxe de deplasare ale 
formatorului). 

https://docs.google.com/forms/d/1Yv4MAgWCCmx0ZRMLFbdEd6rwAUNUrJ1tcx9eFeHM4Qw/viewform
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Descrierea programului: 

Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Durata programului: 90 de ore (69 de ore faţă în faţă, 12 ore la distanţă, 9 ore evaluare) 
Numărul de credite profesionale transferabile: 25 
Competenţe generale:  
 1.Dezvoltarea capacităţii de a comunica şi relaţiona eficient în situaţii specifice 
activităţii educaţionale; 
 2.Aplicarea conceptelor specifice teoriei şi metodologiei intruirii în planificarea, 
proiectarea, organizarea, implementarea, evaluarea şi reglarea procesului instructiv 
educative; 
 3.Aplicarea unor strategii de management comportamental în desfăşurarea 
activităţilor la clasă; 

4. Realizarea inspecţiei școlare în vederea monitorizării și evaluării calităţii 
procesului educaţional în specialitate, precum și a consilierii cadrelor didactice conform 
standardelor profesionale. 
Module tematice: 

M1. Comunicarea didactică–19 ore; 
M2. Elemente de teoria şi metodologia instruirii–23 ore; 
M3. Managementul grupei/clasei–19 ore; 
M4. Evaluarea calităţii activităţii didactice prin inspecţia şcolară–26 ore; 
Evaluare finală–3 ore. 
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