
 
 

 

 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 

ACREDITATE DE MEN/DIRECȚIA DE FORMARE CONTINUĂ 

 

 

S.C. INFO EDUCATIA S.R.L., în calitate de furnizor de formare profesională, posesor al 

autorizaţiei nr. 437/09.07.2007, cu sediul/domiciliul în Iași, Bârnova, nr. 100H, înregistrată la 

registrul comerțului /autoritățile administrației publice din Iași, sub numărul J22-1736 /2007, 

cod unic (cod fiscal) 21913048, cont: RO41TREZ4065069XXX010186 deschis la Trezoreria 

Iaşi,  

 

vă propune următoarele cursuri/Pachete de cursuri, cu acreditare de la Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice - Direcţia Generală Învățământ 

Preuniversitar - Direcţia Formare Continuă:  

 

Program formare: Management educaţional pentru instituţiile de 

învăţământ preuniversitar - perspective inovative 
 

Grup țintă: cadre didactice de predare din învăţământul preuniversitar; cadre didactice de 

conducere, îndrumare și control; 

Forma de învățământ: blended learning 

Număr ore de formare: 89 ore (activități ,,față în față” și on-line) 

Număr credite transferabile: 20 

 

Competențe generale dobândite: 

 Competențe de conducere și coordonare a activității la nivelul unității școlare ; 

 Competențe de comunicare și relaționare mangerială; 

 Competențe de management a calității la nivelul unității școlare; 

 Competențe de promovare a imaginii unității școlare; 

 

Disciplinele/temele parcurse și nr. de credite profesionale transferabile alocate: 

 

Discipline/Teme Nr. 

credite 

Introducere în management educațional 3 

Comunicare managerială 3 

Managementul activității unității de învățământ 5 

Managementul resurselor umane în instituțiile de învățământ 5 

Elemente de management al calității 2 

Elemente de marketing educațional 2 

Total credite 20 

 
Notă: Lista competenţelor specifice şi numărul de credite alocat, în conformitate cu tematica fiecărei discipline, 

se va regasi în formularul ,,Fişă competenţe,, care însoţeste Atestatul de formare. 

 

 

 

 



 
 

Program formare: Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare 
 

Grup țintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar 

Forma de învățământ: blended learning 

Număr ore de formare: 89 ore (activități ,,față în față” și on-line) 

Număr credite transferabile: 20 

 

Competențe generale dobândite: 

 Construirea unei concepții coerente, sistemice  și argumentate legate de finalitățile și 

strategiile educaționale; 

 Contextualizarea și aplicarea unor strategii curriculare la nivelul școlii; 

 Construirea unor alternative pedagogice deschise și permisive la varietatea situațiilor de 

formare 

 Deschiderea față de tendințele novatoare din domeniul teoriei instruirii 

 

 

Disciplinele/temele parcurse și nr. de credite profesionale transferabile alocate: 

 

Discipline/Teme Nr. 

credite 

Problematica pedagogică a curriculumului. 1 

Modele şi perspective contemporane în proiectarea curriculumului centrat pe 

competenţe. 
2 

Dezvoltarea curriculumului la nivelul şcolii. 5 

Designul instructional al activităţii didactice. 5 

Metode. Procedee şi strategii de predare-învăţare-evaluare. 4 

Designul activităților de învăţare activă/interactivă. 3 

Total credite 20 

 
Notă: Lista competenţelor specifice şi numărul de credite alocat, în conformitate cu tematica fiecărei 

discipline/competenţele generale, se va regasi în formularul ,,Fişă competenţe,, care însoţeste Atestatul 

de formare. 

 

Program formare: Mentorat. Strategii și inovare 
 

Competenţe generale dobândite: 

 Competențe metodologice:  

 Competențe de comunicare si relaționare:  

 Competențe psihosociale: 

 Competențe de management al carierei 

 Competențe de evaluare 

 

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar, care să dețină gradul didactic II 

Forma de învățământ: blended learning 

Număr ore de formare: 89 ore (activități ,,față în față” și on-line) 

Număr credite transferabile: 23 

 

 

 



 
 

Disciplinele/temele parcurse și nr. de credite profesionale transferabile alocate: 
 

Discipline/Teme Nr. 

credite 

Profilul mentorului 2 

Comunicarea mentor student practicant/stagiar 2 

Metode de relaționare eficientă cu studentul practicant/stagiarul 2 

Îndrumarea privind eficiența planificării și proiectării activității 

ddidactice 
5 

Îndrumarea în vederea dezvoltării activității de predare și evaluare 5 

Organizarea activității de mentorat 4 

Total credite 23 

 

 
Notă: Pentru acest curs pot opta numai cadrele didactice care au minimum gradul didactic II. 

Lista competenţelor specifice şi numărul de credite alocat, în conformitate cu tematica fiecărei 

discipline, se va regasi în formularul ,,Fişă competenţe,, care însoţeste Atestatul de formare. 

 

 

Denumire program formare: Comunicare instituțională 
 

 

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar 

Forma de învățământ: zi 

Număr ore de formare: 42 ore, activități ,,față în față” 

Număr credite transferabile: 10 

 

Competențe generale dobândite: 

- competenţe metodologice 

- competenţe de comunicare şi relaţionare 

- competenţe psiho-sociale 

- competenţe de management al carierei 

- competenţe de evaluare 

 

Disciplinele/temele parcurse și nr. de credite profesionale transferabile alocate: 

 

Discipline/Teme Nr. 

credite 

Caracteristicile procesului de comunicare în instituții 1 

Comunicarea intra și inter-organizațională 2 

Comunicarea interculturală -  element integrator al grupurilor 2 

Negocierea, medierea, conflictul 2 

Comunicare și relații cu publicul 2 

Efecte ale comunicării cu mass-media: riscuri și avantaje 1 

Total credite 10 

 
Notă: Lista competenţelor specifice şi numărul de credite alocat, în conformitate cu tematica fiecărei 

discipline, se va regasi în formularul ,,Fişă competenţe,, care însoţeste Atestatul de formare. 

 



 
 

 
 

Pachetele de cursuri asigură între 33 și 40 de credite profesionale transferabile, în funcție de opțiuni.  

Taxa de curs pentru un pachet este de 700 de lei (include o reducere acordată cadrelor didactice). 

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza la Liceul Pedagogic 

„Spiru C. Haret” Buzău, sau în alte locații acreditate, în perioada aprilie-mai 2017. 

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este 

cazul), diploma de licență, certificatul ultimului grad didactic obtinut și adeverința în original de cadru 

didactic. Termenul de înscriere este 20 aprilie 2017.  

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, Casa Corpului Didactic Buzău, 0723 295 074, 

paulagmihai@gmail.com. 

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792      http://www.infoeducatia.ro/ 
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