
Stimata Doamna, Stimate Domn 

  

Sc School Consulting Srl, furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, 

Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului prin 

Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru  cursul 

de perfecţionare Mentor  cod C.O.R 235902 care se va desfaşura în municipiul Târgu 

Mureş.  
  

Cui se adresează:  
  

Profesorului de specialitate dintr–o şcoalã sau liceu care are responsabilitatea de a conduce şi 

coordona practica pedagogicã a studenţilor, prin intermediul cãreia aceştia aplicã noţiunile şi 

cunoştinţele de metodicã dobândite în facultate şi învaţã sã predea.  

  

Argument: 

  
Mentorul este profesorul de specialitate care are responsabilitatea îndrumării şi evaluării 

practicii pedagogice a elevilor sau a studenţilor, precum şi a cadrelor didactice aflate în 

perioada de stagiatură, fiind denumit cadru didactic-mentor de practică pedagogică, respectiv 

cadru didactic– mentor de stagiatură. 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 delimitează specificul acestei funcţii didactice. Atfel, 

noul parcurs al carierei unui viitor cadru didactic implică efectuarea unui stagiu practic de un 

an, într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor mentor. De asemenea, pentru 

formarea competenţelor didactice, în cadrul modulului de practică pedagogică, studenţii se 

află sub îndrumarea unui profesor mentor. 

  

Scopul cursului:  
  

Însuşirea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice în vederea coordonării 

eficiente a unui stagiu complet de mentorat.  

  

 Tematică generală:  

  

Comunicare Interactivă; 

Comunicarea mentor – student practicant; 

Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; 

Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor; 

Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare-învăţare; 

Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic; 

Evaluarea performanţelor studenţilor; 

Organizarea activităţii de practică; 

Planificarea activităţii de practică a studenţilor. 

  

Tarif: 300 Lei.  
  

Reducere 50 lei pentru persoanele care au mai participat la programe de formare 

profesională organizate de către Sc School Consulting Srl  
  

Taxa de  inscriere este jumatate din valoarea cursului si se va achita la inceperea cursului, 

vineri, 17.05.2013. 



 

Locatia unde se va desfasura cursul: Scoala Speciala nr.  2, strada Marasti nr. 8, Targu Mures. 

 

Pana marti, 15.05.2013 va rugam sa trimiteti fisa de inscriere completata pe adresa de email: 

office@schoolconsulting.ro 

 

Acte necesare inscrierii: 

 

- copie act de identitate 

- copie certificat nastere 

- copie ultima diploma de studii 

- adeverinta medicala sau aviz medicina muncii, cu specificatia apt pentru formare 

profesionala; adeverinta se poate aduce pana  la data examenului final. 

 

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi certificate de absolvire acreditate de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Nationale.  

  

Acestea vor fi însoţite de un certificat descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul 

cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca si sunt recunoscute internaţional 

prin aplicarea Apostilei de la Haga. 

  

Termen limită de inscriere 15.05.2013  

  

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi!  

  

Ing. Paşca Alexandru Iulian Telefon: 0725 318 968 e-mail: office@schoolconsulting.ro  

  

Vă multumim! 

  

O zi buna! 

 

mailto:office@schoolconsulting.ro

