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Către 

Toate unitățile de învățământ nivel gimnazial și liceal 
 

Doamnei/ Domnului Director  
 
În atenția liderului de sindicat și a cadrelor didactice 

 
Centrul de Resurse și Formare S.I.P. Județul Hunedoara, „Magister”, vă informează că în 

următoarea perioadă se mai pot face înscrieri pentru ultimele grupe de formare ale cursului ”Metode și 

strategii moderne de predare-învățare-evaluare”, curs cu 5 credite profesionale transferabile, care se 

adresează cadrelor didactice care predau la nivel gimnazial și/sau liceal.  

În acest sens, vă rugăm să informați cadrele didactice care predau în învățământul gimnazial 

și/sau liceal și nu au urmat acest curs de formare continuă, că se mai pot înscrie până la data de 11 mai 

2018, orele 14.00.  

În urma centralizării datelor din unitățile de învățământ vă rugăm să ne transmiteți pe 

adresa de e-mail miclealaura@gmail.com (telefon 0745 591 118 – Miclea Laura), numele și datele de 

contact (telefon și e-mail) ale colegilor care doresc să participe la acest curs.  

Perioada estimativă pentru desfășurarea cursurilor este începutul lunii iunie (cel mai 

probabil, în funcție de numărul doritorilor, 8-9 iunie), sesiunea de evaluare urmând a avea loc la mijlocul 

aceleiași luni (cel mai probabil, 18 iunie).  

În funcție de numărul celor care se vor înscrie, locația de desfășurare a cursurilor va fi 

sediul S.I.P. Județul Hunedoara (Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva) sau, în măsura în 

care numărul doritorilor este mai mare de 15 (maxim 25), în una dintre celelalte cinci locații acreditate 

(Brad, Hațeg, Hunedoara, Orăștie sau Petroșani). 

De asemenea, colegii care au urmat acest curs, dar nu au participat la una dintre sesiunile de 

evaluare, pot finaliza acest curs în cadrul evaluărilor care se vor derula în aceeași perioadă. În acest scop, 

până la aceeași dată (11 mai), va fi contactată în mod direct doamna Laura Miclea. 

 
 
Președinte S.I.P. Județul Hunedoara, 
Paul RUSU 
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