Leadership în educație
(120 ore (30 credite), acreditat prin OMECS nr. 4383/22.08.2014)

Modulul 1. Leadership și self-leadership în educație
Modulul 2. Managementul conflictelor educaționale
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Competențe generale

• Explicarea adecvată, corectă a conceptelor de leadership, self-leadership, management, comunicare
• Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de principiile leadership-ului autentic;
• Aplicarea conceptelor, teoriilor şi funcţiilor leadership-ului;
• Utilizarea mecanismelor şi a tehnicilor specifice leadership-ului;
• Elaborarea de strategii eficiente de leadership autentic;
• Asumarea responsabilă a rolului și responsabilităților de lider;
• Atitudinea de lider manifestată în context educațional;
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor de îmbunătățire a calităților de lider;
• Dezvoltarea unor relații educaționale autentice și eficiente.
• Utilizarea adecvată a conceptelor de conflict educațional, negociere, arbitraj, mediere;
• Definirea modalităților de soluționare a conflictelor educaționale;
• Explicarea strategiilor de soluționare a situațiilor conflictuale în context educational;
• Explicarea tipurilor de emoții și reacții intervenite în situațiile conflictuale elev-profesor, elev-elev, părințiprofesori, părinți elevi;
• Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de principiile managementului stărilor tensionale;
• Aplicarea conceptelor, teoriilor şi funcţiilor conflictelor educaționale și a modalităților de soluționare
• Utilizarea mecanismelor şi a tehnicilor specifice soluționării conflictelor;
• Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului profesor-elev, profesor-părinţi;
• Dezvoltarea unor relații educaționale autentice și eficiente;
• Asumarea responsabilă a soluționării conflictului
• Atitudinea de depăşire a barierelor în calea unei soluționări a conflictelor educaționale cât mai eficient;
• Atitudinea de cooperare în relațiile educaționale;
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental
• Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea situaţiilor de criză

Formatori:
- Elena Manuela DAVID,
- Georgeta COLIBABA,
- Cristian CUCIUREAN,
- Marcel COLIBABA.
Persoană de contact: Georgeta COLIBABA, tel. 0740 250 162, e-mail g.colibaba@gmail.com

