AVIZ
Centru de formare continuă a Universității de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” anunţă înscrierea la cursurile on-line de
formare profesională continuă pentru perioada 25 august – 25 noiembrie 2020:
I. Programele de formare continuă multidisciplinare destinate cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal,
mediu de specialitate și profesional
- 10 credite la didactica disciplinei finanțate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Programe acreditate de către ANACEC:
1. Biologia
7. Învățământ preșcolar
13. Limba şi literatura română
2. Chimia
8. Învățământ primar
14. Psihologie
3. Limbi străine:
9. Fizica
15. Psihopedagogie
engleza/franceza/spaniola/germana/rusa
10. Matematica
16. Educaţie incluzivă
4. Educaţia pentru societate
11. Informatica
17. Management educaţional
5. Istoria
12. Tehnologii și resurse educaționale
18. Dezvoltare personală
6. Geografia
moderne
- 10 credite finanțate de către beneficiar ( 500 lei) la modulele: Psihologie și pedagogie; Tehnologii şi Resurse pentru Învăţământ Modern din
Republica Moldova. (Iniţiere, Aplicare, Integrare); Dezvoltarea personală
II. Managementul proiectelor și achiziții publice – 15 credite ( 1500 lei )
Obiectivele cursului de formare:
- Deprinderea cunoştinţelor şi tehnicilor utilizate în managementul proiectelor;
- Deprinderea unor abilităţi specifice managerului de proiect;
- Dobândirea unei experienţe practice în utilizarea tehnicilor de management al proiectelor.
La finalizarea cursurilor de formare continuă se vor elibera certificate/diplome de absolvire, ele, fiind recunoscute în procesul de atribuire a
creditelor de calificare, promovare în post, avansare în carieră.
Actele necesare pentru înscriere:
1. Datele de contact: tel., email
2. Contractul de prestare de servicii (va fi expediat beneficiarului prin email)
3. Buletin de identitate
4. Declarația pe proprie răspundere referitor la accesul beneficiarului la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii în sistem
on-line a cursurilor (va fi expediată beneficiarului prin email)

Solicitările de înscriere se transmit pe adresa: valentinacoptilet22@gmail.com
Lecțiile se vor desfășura în regim on-line începând cu 01 septembrie 2020.
Date de contact pentru detalii
+37379117979 – Avornic Gheorghe, email : avornic@yahoo.fr
+37369155756 – Valentina Coptileț, email: coptivali@yahoo.com

