MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE

CASA CORPULUI DIDACTIC
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ
CURS AVIZAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. CRITERII CURRICULARE
Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/
Tipul de program
evoluţie în carieră
cadre didactice din învățământul preuniversitar
Public ţintă vizat
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Activitate comună a ISMB și CCD în vederea dobândirii de către
directorii unităților de învățământ a competentelor necesare de
comunicare cu membrii comunităților pe care le conduc, a
îmbunatatirii cunoștințelor referitoare la diverse modalităţi şi
resurse de comunicare, în situaţii variate.
24 de ore

Durata
Locul de desfășurare
Casei Corpului Didactic Bucureşti și filialele acesteia
face to face / online
Tip de formare
Curriculumul programului
Scopul programului de formare vizează îmbunătăţirea competenţelor de
Scopul

comunicare ale directorilor din învăţământul preuniversitar, prin
cunoașterea, înțelegerea și aplicarea unor modele și tehnici eficiente de
comunicare organizațională și managerială.

Competenţe vizate







Modulele tematice





Repartizarea orelor

Asimilarea conceptului de comunicare, a formelor și a tipurilor
de comunicare specifice spațiului școlar.
Dezvoltarea capacității de comunicare la nivel organizațional și
managerial.
Selectarea metodelor și mijloacelor de comunicare adecvate
pentru eficientizarea demersului managerial.
Adaptarea la diverse situații pentru rezolvarea operativă a
problemelor manageriale.
Soluționarea situațiilor conflictuale, prin mediere și negociere,
în vederea asigurării unui climat propice desfășurării procesului
instructiv-educativ.
Modul I : Introducere în bazele comunicării ( 6 ore )
Modul II: Comunicarea organizațională, comunicarea
managerială, cultura organizațională în mediul școlar. Aplicații
practice. ( 9 ore )
Modul III: Management și leadership. Putere, influență,
autoritate. Microclimatul organizației școlare. ( 9 ore )

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
Teorie
Aplicaţii Evaluare Total
7
30%

15
60%

2
10%
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b) Criteriul formă de organizare
Face to face
Online
Total
24
100%

Modalităţi de evaluare a
cursanților

0
0%

24
100%

Evaluare de parcurs- exercitii si studii de caz; evaluare finală –
portofoliu

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs
Modalităţi de evaluare a
activităţilor de curs şi a
formatorilor
1. RESURSE UMANE
Nume şi prenume
Specializare
Nivel de
Module/Ev**
Formatori
pregătire

Neacșu Ioana
Mihaela
Toderiuc Liliana

Coordonator CCDB

Matematica

Universitar

M1, M2,M3

Matematica

Universitar

M1, M2, M3

Nume :Profesor metodist Chebici Sultana

Email: sultana.chebici@ccd-bucuresti.org
Nr. telefon: 0723282478

2. CRITERII ECONOMICE
Cost program / activitate 100 de lei
/ cursant
Completati online formularul de inscriere
Inscriere
https://goo.gl/forms/Q9ootPonU0dnlmNL2
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