
În baza Protocolului de colaborare incheiat recent între casa Corpului Didactic Mures si 
Universitatea "Petru Maior" din Tg.Mures, vă facem cunoscut 

APELUL DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE FORMARE ACREDITAT 

Universitatea "Petru Maior" din Tg.Mures pune la dispozitia cadrelor didactice din 
invatamantul preuniversitar cursul de formare continua "Specialiștii viitorului pentru educa ție" , 
care are ca obiectiv general dezvoltarea şi formarea profesională continuă a specialiştilor implicaţi 
în procesul instructiv/educativ din învăţământul preuniversitar, îmbunătăţirea calificării acestei 
categorii de capital uman prin furnizarea unor competenţe cheie necesare actului educaţional.  

Ca obiective specifice, cursul își propune:  
1. Creşterea nivelului de pregătire profesională a profesorilor-specialişti din învăţământul 

preuniversitar pentru ridicarea calităţii în educaţie.  
2. Îmbunătăţirea capacităţii profesorilor-specialişti de a utiliza metode interactive de 

predare/învăţare, ajungându-se astfel la predarea centrată pe elev.  
3. Instruirea grupului ţintă în domeniul metodelor de soluţionare amiabilă a disputelor din 

spaţiul şcolar şi în domeniile conexe acestuia (comunicare interpersonală, psihologia elevului, 
managementul clasei, managementul schimbării, selfmanagement).  

4. Formarea de noi competenţe şi asigurarea de abilităţi care să crească şi să faciliteze 
şansele de adaptare rapidă a specialiştilor la exigenţele şi cerinţele învăţământului european.  

5. Instruirea grupului ţintă în utilizarea unei platforme integrate de tip e-learning.  

Cursul oferă nu doar o oportunitate de îmbunătăţire a calificării profesionale, ci şi 
posibilitatea dezvoltării carierei didactice prin lărgirea gamei şi orizontului de competenţe, toate 
ducând la optimizarea actului instructiv-educativ, vizând obţinerea de rezultate calitative deosebite 
din partea elevilor, care, de fapt, reprezintă scopul central şi ideea de bază in educatie.  

Cursul de formare continuă are grupul țintă format din cadre didactice din învățământul 
preuniversitar , se derulează pe parcursul a 60 de ore și este acreditat de D.F.C.P.Î.P.- M.E.C.T.S. 
cu un număr de 15 credite stabilite conform evaluării. Programul de formare continuă 
corespunzător cursului este format din 5 module atribuite fiecărei categorii a grupului țintă (1. 
modul de specialitate, 2. modul T.I.C., 3. metode interactive și evaluare, 4. managementul clasei, 
managementul schimbării și selfmanagement, 5. comunicare). Derularea cursurilor se va face la 
Universitatea "Petru Maior", iar taxa de participar e este de 200 lei/cursant. 

Înscrierile  se fac permanent prin completarea unei cereri care să cuprindă obligatoriu datele 
de contact ale persoanei, cerere care se poate trimite pe adresa de mail cip@upm.ro, se poate 
preda personal la sediul C.I.P. al U.P.M. Tg.Mureș, str.Nicolae Iorga nr.1 sala A-413, sau la sediul 
CCD-Mures. 

Informa ții suplimentare se găsesc pe site-ul http://cip.upm.ro, precum și la Universitate, 
respectiv la sediul C.I.P. al U.P.M.Tg.Mureș, str.Nicolae Iorga nr.1 sala A 413. 
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