
 
 

 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 

ACREDITATE DE MEN/DIRECȚIA DE FORMARE CONTINUĂ 

 

Denumire 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 

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: 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. 

 

Detalii organizare 

 

Pret opțiune un singur curs: 500 lei 

Preț pachet cursuri: 700 lei (reducere 300 de lei) 

 

Număr cursanţi/grupă: 25 

 

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

Liceul Pedagogic „Spiru C. Haret” Buzău, începând cu ultima săptămână din luna mai 

2017.  

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de 

căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, certificat de obținere a gradului didactic 

II, adeverința de cadru didactic.  

 

Termenul de înscriere este 10 mai a.c.  

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com. 

 

Coordonator program de formare: prof. dr. Roxana Axinte, Info Educatia 

tel. 0730605184 / 0744666392, roxana.bobu@gmail.com  

 

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792      

http://www.infoeducatia.ro/ 
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