Management Educațional
(categoria 1, 120 ore (30 CPT), acreditat prin OMECS nr. 4383/22.08.2014)
Modulul 1. Managementul organizatiei scolare
Modulul 2. Tehnologie IT pentru management educațional competitiv
Modulul 3 Etică și integritate în unitățile de învățământ preuniversitar
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Competențe generale
Formarea modului de gândire specific managementului organizaţiei şcolare ;
Aplicarea conceptelor, teoriilor şi practicilor moderne în managementul organizaţiei şcolare;
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de analiză şi interpretare a elementelor de managementul organizaţiei
şcolare;
Utilizarea strategiilor adecvate de abordare a teoriilor de managementul organizaţiei şcolare;
Elaborarea instrumentelor de investigare, evaluare în domeniul managementului organizaţiei şcolare;
Valorizarea conţinutului managementului organizaţiei şcolare, structurând comportamente raportate la
valori.
Utilizarea notiunilor specifice noilor tehnologii informationale si a celor specifice documentelor
manageriale;
Explicarea strategiilor de lucru colaborativ, a tehnicilor de cautarea informatiilor;
Prelucrarea informatiilor cu ajutorul tehnologiilor IT in vederea realizarii managementului performant;
Utilizarea instrumentelor informatice in planificarea managerială;
Stimularea unei atitudini pozitive definită prin spirit de iniţiativă, dinamism, receptivitate şi creativitate în
utilizarea tehnologiei IT cu aplicativitate în activitatea managerială.
Identificarea cauzelor care pot duce la apariția faptelor de corupție;
Explicarea adecvată a conceptelor: etică, integritate, corupție în context educational;
Aplicarea metodelor şi tehnicilor manageriale specifice pentru prevenirea şi combaterea actelor de corupţie
în sistemul de învăţământ;
Elaborarea instrumentelor de identificare și evaluare a faptelor de corupție;
Adoptarea unor norme de conduită managerială și colegială pentru prevenirea şi reducerea fenomenului
corupţiei la nivelul sectorului educational.

Formatori:
- Elena Manuela DAVID,
- Georgeta COLIBABA,
- Gabriela SCUTARU,
- Carmen Gina CIOBÎCĂ,
- Cristian Cătălin LASLĂU,
- Toader PÎȚU.
Persoană de contact: Georgeta COLIBABA, tel. 0740 250 162, e-mail g.colibaba@gmail.com

