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PROGRAMELE DE FORMARE ACREDITATE 

 Adaptarea strategiilor  educaționale-
factor esențial în reducerea absenteismu-
lui și prevenirea fenomenului de părăsire 
timpurie a școlii - 15 credite profesionale tran-
sferabile 

 Comunicare şi leadership - 30 credite pro-
fesionale transferabile 

 Educație psihomotr ică și exper iențială 
pentru învățământul preșcolar și primar - 
15 credite profesionale transferabile 

 Educație socială- curriculum și evaluare- 
15 credite profesionale transferabile 

 Informatică și TIC pentru gimnaziu 
Clasa a V a - 15 credite profesionale transfera-
bile 

 JOBS - formarea pentru orientare și con-
siliere în carieră a elevilor - 12 credite profe-
sionale transferabile 

 Managementul strategic și operațional 
al activităților educative - 15 credite profesi-
onale transferabile 

 Manager  pentru şcoala viitorului – 30 
credite profesionale transferabile 

 Metodele didactice între ar tă și r igor ile 
predării - 13 credite profesionale transferabile 

 Tabla interactivă- resursă educaţională 
— 22 credite profesionale transferabile 

 

 
    INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIERE 

 
 

 Î n vederea î nscrierii la programele de 

formare continua , consultat i documentele 

publicate pe site-ul www.ccdcluj.ro, secțiunea 

Formare continuă, în paginile Programe 

acreditate și Programe avizate.  

 Documentele cont in informat ii 

privind: denumirea programelor de formare, 

grupul t inta  vizat, numa rul de ore/ credite 

profesionale transferabile, calendarul 

estimativ al forma rii. Î nscrierea la 

programele de formare se realizeaza  prin 

completarea formularelor online care se 

deschid prin accesarea denumirii 

programului din listele afis ate pe site.  

 Pentru activita t ile metodice, s tiint ifice 

s i culturale, î nscrierea se realizeaza  periodic, 

prin anunt uri publicate pe pagina web a Casei 

Corpului Didactic Cluj, la rubrica Agenda 

activităților – Noutăți sau, după caz, prin 

inspectorii s colari. 

   

 

 

 

 
 

Din oferta noastră: 
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ACTIVITĂŢI METODICE  
 
 
 
 
 

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE 

 

 

 
 
 

ACTIVITĂŢI CULTURALE 
 
 
 

ALTE TIPURI 
DE ACTIVITĂŢI 
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