Furnizor de formare profesionala autorizat de
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei,
Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Autoritatea
Naţională pentru Calificări

Fisă de Inscriere
Datele de indentificare ale persoanei care va urma programul de formare profesionala
Nume ____________________________________
Prenume tata

_________

Prenume

___________________________________ ,

Prenume mama _________________ , Domiciliat(a) in ______________________ ,

Str._______________________, Nr. ____, Bl. _____ , Sc. _____ , Ap. ___ , Jud. _________________________ ,
Cod Postal _________________, e-mail _____________________________ , tel.mobil ____________________ ,
avand C.I/B.I seria ____Nr______________

eliberat de ______________

la data de ___ /___ / ___________ ,

Cnp.___________________________ Locul nasterii : ____________________

Jud. ______________________.

Nivelul de educaţie/Situaţia profesională Studii: _gimnaziale; _medii(bac); _universitare; _postuniversitare;
Profesia/Meseria:__________; Ocupaţia actuală:_____________;

Factura persoană juridică :

Da

Nu
Cerere

Subsemnatul/a vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la programul de formare profesională organizat de către
Sc School Consulting Srl pentru calificarea /specializare /perfecţionare
.
.
Declar că am fost informat cu privire la condiţiile de desfăşurare ale cursului, că le cunosc şi că le voi
respecta întocmai.
Valoare cursului in suma de:
Ron.
Am achitat taxa de inscriere in suma de:
Ron.

** Am luat la cunostinta ca in cazul renuntarii la curs taxa de inscriere nu se mai restituie. *
Mă oblig sa anexez urmatoarele:
-copie dupa actul de identitate.
-copie dupa actele de studii
-adeverinta apt pentru formare profesionala
-copie certificat naştere

Data:
_______________
Localitatea: _______________
Semnatura:

S.C. SCHOOL CONSULTING S.R.L. Str. Rozelor Nr.1; Ap 3; 545400 SIGHISOARA; C.U.I. 26899149; Nr. Înreg. Of. Jud. Reg. Com. J26/316/2010
Cont bancar: RO36BTRL06601202S66672XX Deschis la Banca Transilvania ;
Telefon: 0725 318968 E-mail: office@schoolconsulting.ro
www.schoolconsulting.ro

Casa Corpului Didactic a județului Alba şi Sc School
Consulting Srl, furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii,Solidaritatii
Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru
Calificari, anunta deschiderea sesiunii deinscrieri pentru cursul de perfecţionare Metodist
cod C.O.R 214114 care se va desfaşura în municipiul Alba Iulia.
Cui se adresează:
Tuturor profesorilor din institutiile şcolare care dau dovada de motivatie afectiva si cognitiva,
initiativa, spirit inovativ, gandire divergenta si convergenta, curiozitate, flexibilitate,
originalitate, productivitate, empatie, sunt comunicativi si folosesc cu usurinta tehnica de
calcul.
Scopul cursului:
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare si formarea competentelor proprii ale cadrelor didactice
în vederea consilierii, conducerii şi coordonarii inspectiilor cadrelor didactice inscrise pentru
obtinerea gradelor didactice in invatamant.
Tematică generală:
- Dezvoltarea personală continuă;
- Comunicarea pe fluxul de proces;
- Organizarea locului de muncă;
- Identificarea contextului organizaţional al desfăşurării proceselor;
- Identificarea criterilor de care depind performanţele proceselor;
- Gestionarea cunoştinţelor pentru proiectarea proceselor;
- Proiectarea proceselor;
- Organizarea proceselor.
Tarif: 250 Ron.
În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi certificate de calificare acreditate de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Acestea vor fi însoţite de un certificat descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul
cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca si sunt recunoscute
internaţional prin aplicarea Apostilei de la Haga.
Pentru un numar de minimum 20 de persoane putem organiza cursul in unitatea
dumneavoastra.
Termen limită de inscriere 16.11.2013.
Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi!
Vă multumim!
O zi buna!
School Consulting
Ing. Pasca Alexandru
Manager
0725 318968
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