CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Nr. 322/31.03.2017

Anunţ
Casa Corpului Didactic Cluj derulează programul de formare „LITERATURA CLASICĂ ŞI
RELIGIOASĂ – SUPORT DIDACTIC INTERDISCIPLINAR ÎN PROCESUL DE PREDARE –
ÎNVĂŢARE - EVALUARE” din oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2016-2017, avizată

prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 46761/21.11.2017, program ce se va derula în
perioada 4 mai - 31 mai 2017.
Programul are un număr de 20 de ore de formare şi se adresează profesorilor care predau
Limba şi literatura română, Limbi moderne şi Religie.

Competenţele generale pe care le va forma cursanţilor sunt:
1. Capacitatea de a utiliza textele selectate în proiectarea activităţi didactice;
2. Deprinderea de a realiza şi menţine un mediu de învăţare propice spiritului creativ şi
interdisciplinar;
3. Adoptarea unei atitudini pozitive faţă de nou şi valoare;
4. Instrumentarea unei strategii specifice în vederea unei evaluări de ordin formativ şi
interdisciplinar, pornind de la textele propuse.
Înscrierea se face prin completarea formularul online ce se poate accesa cu link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuFTsWvQs2pDmk9o0u_IU6Npt_8Z_m96HEAWXfdY1XRT6xg/viewform

Înscrierea se poate face şi de pe site-ul Casei Corpului Didactic Cluj, www.ccdcluj.ro din
pagina Formare continuă
Perioada de înscriere: 31 martie – 14 aprilie 2017.
Taxa de participare la programul de formare este de 70 de lei/cursant. Plata taxei de
participare se poate face în numerar la sediul CCD Cluj ( în zilele de miercuri, între orele 9 şi 16)
sau prin mandat poştal, respectiv ordin de plata în contul Casei Corpului Didactic: cont IBAN RO43
TREZ 2162 0E33 1700 XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740 (se menţionează
acronimul LCR). Taxa poate fi plătită din bugetul de formare al unităţii de învăţământ, pe baza
solicitării cursanţilor adresată conducerii unităţii de învăţământ.
Date de contact privind calendarul şi derularea formarii:
Liliana Dana Lung - 0733661212, lung.dana0@gmail.com
Director Casa Corpului Didactic Cluj,
Mihaela Popescu

Responsabil program,
Liliana Dana Lung

