Programe de formare continuă acreditate pentru personalul din învăţământul preuniversitar

Denumirea programului

Nr. deciziei de acreditare

Nr.
Durată
credite
16
65 ore

Costuri
program
gratuit

Conducerea, îndrumarea şi controlul în procesul
instructiv-educativ
Formarea competenţelor IT

OMENCS nr. 4094/09.06.2016
OMENCS nr. 4094/09.06.2016

22

89 ore

gratuit

Managementul clasei de elevi. Gestionarea
situațiilor de criză.
Metode interactive de predare învățare
Parteneriatul educaţional şcoală- comunitate

OMENCS nr. 4475/06.07.2016

17

70 ore

gratuit

OMENCS nr. 4094/09.06.2016
OMENCS nr. 3114/01.02.2016

16
15

65 ore
59 ore

gratuit
gratuit

Comunicare eficientă în mediul educațional

OMENCS nr. 3114/01.02.2016

15

59 ore 10 lei / credit

Pro Paideia. Educația permanentă în contextul
social actual
Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un
demers comunicativ-acţional
Școala fără droguri

OMENCS nr. 3114/01.02.2016

16

64 ore

gratuit

OMEN nr. 3150/30.01.2015

12

50 ore

gratuit

OMENCS nr. 3114/01.02.2016

15

59 ore 10 lei / credit

Expert în evaluarea cadrelor didactice *

OMENCS nr. 5990/16.12.2015

30

120 ore

gratuit

Perspective actuale în abordarea curriculară

OMEN nr. 3137/25.01.2017

16

65 ore

gratuit

OMEN nr. 4686/09.08.2017
O șansă pentru fiecare. Educația grupurilor
dezavantajate
Engleza pas cu pas, dezvoltarea competențelor de
în curs de acreditare
comunicare în limba engleză, nivel A2-B1 CECRL

14

59 ore 10 lei / credit

Consiliere si orientare în mediul școlar
Educație pentru sănătate în școala românească
Total programe

în curs de acreditare
în curs de acreditare
15

* Acest curs face parte din strategia MEN, iar înscrierile se fac prin ISJ Bihor.

Cursurile contra cost se achita în contul deschis la Trezoreria Oradea RO58TREZ07620E335000XXXX
cod fiscal 4784105
Programe de formare continuă acreditate în parteneriat cu Asociația PROEURO-CONS Slatina

Denumirea programului

Nr. deciziei de acreditare

Leadership și management în organizațiile școlare OMENCS nr. 4586/09.08.2017
Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării
unui mentorat de calitate în învățământul
preuniversitar
Management educațional
Total programe

Nr.
Durată
credite
30
120 ore

Costuri
program
420 lei

OMENCS nr. 3136/25.01.2017

15

60 ore

300 lei

OMEN nr. 5990/16.12.2015
3

25

90 ore

400 lei

