FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Management instituţional”
CRITERII CURRICULARE
Management instituţional
Denumire program
Formare continuă
Tipul de program
Public ţintă vizat

Directori instituții de învățământ

Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Nevoia de formare şi de perfecţionare continuă a personalului de îndrumare, conducere
şi control pentru a le forma/dezvolta abilităţile de comunicare şi de leadership necesare
dezvoltării unei instituţii de învăţământ în sistem concurenţial. Programul propus are
în vedere pregătirea managerilor din educaţie pentru a deveni leaderi, valorificând cu
preponderenţă abilităţile acestora de a opera/lucra cu persoanele din mediul
educaţional: elevi, profesori, colegi, părinţi, parteneri educaţionali şcolari şi nonşcolari.

Durata
Locul de desfășurare

24 ore
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)
Tip de formare
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Dezvoltarea capacităţii de a planifica, organiza şi implementa activitatea de
Competenţe vizate
management la nivelul instituţiei şcolare;
Dezvoltarea abilităţilor manageriale necesare promovării unei organizaţii deschise faţă
de schimbare.
Planificare module
Nr.
crt.
1.

Denumirea modulului/ temei
Documente proiective: PDI, plan
operațional, plan managerial

2 ore sincron

1 oră asincron

4 ore sincron

1 oră asincron

4.

Legislaţia specifică instituțiilor de
învățămînt – aplicare
Resurse umane și resurse financiare la
nivelul instituției de învățământ
Managementul calității educației

3 ore sincron

1 oră asincron

5.

Comunicarea intra- şi inter-instituţională –

1 oră sincron

1 oră asincron

6.

Evaluare finală

2.
3.

TOTAL
Modalităţi de
evaluare a cursanților

RESURSE UMANE

Număr total de ore alocate,
din care:
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
6 ore sincron
2 ore asincron

2 ore sincron
24 ore

Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;

Formatori

Nume și prenume

Specializare

Nivel de
pregătire

Darie Elena

Limba și literatura
română Limba și
literatura engleză

Studii
universita
re de
licență

Documente justificative
privind calitatea de
formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F
/nr.0057087, furnizor
SIVECO România

Limba si literatura
franceza/ Limba și
literatura română

Studii
universita
re de
licenta

Certificat de absolvire curs
Formator, seria
F/nr.0244975, furnizor S.C.
INFO EDUCATIA.SR.L

Baciu GabrielaConstanta

profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța
Responsabil program
CRITERII ECONOMICE
75 cursanți /3 grupe
Număr cursanți
2750 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 4,58 lei
de formare pentru
fiecare participant

