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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

 

1. Concepția formării şi destinația programului 

Schimbările majore ce au loc în sistemul educaţional presupun formarea unui manager care ar 

corespunde standardelor europene prin implementarea unui rein-gineric al sistemului managerial 

actual, ce include: reproiectarea sistemului de management şi a celor patru componente majore: 

decizional, informaţional, organizatoric, metodologic; îmbunătăţirea procesului de management, 

creşterea calităţii serviciilor educaţio-nale  

Într-o societate în continuă schimbare, formarea continuă a cadrelor de conducere este o 

condiție necesară pentru atingerea idealului educațional, ce constă în formarea personalității cu 

spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și 

competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind 

deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate (Codului 

Educației, art. 6). În acest context, activitatea managerilor instituțiilor de învățământ este  orientată 

pe direcțiile trasate de misiunea educației și idealul educațional.  

Implicarea cadrelor de conducere în procesulul de formare profesională continuă este în 

consonanță cu Strategia „Educația – 2020”, care stipulează  obiectivul nr. 7: Reconceptualizarea 

managementului educațional la nivel de sistem cu următoarele orientări strategice: promovarea unui 

management participativ și eficient; promovarea managementului strategic și inovațional; 

dezvoltarea culturii organizaționale a instituțiilor de învățământ; dezvoltarea managementului 

resurselor umane; dezvoltarea managementului de curriculum; corelarea managementului la nivel 

național, local și instituțional; identificarea și implementarea mecanismelor managementului 

modern: diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comunicarea etc.  

Reeșind din necesitatea de formare profesională continuă a cadrelor de conducere din 

învățământul general și profesional tehnic Departamentul Formare Continuă din USM propune un 

program de formare profesională continuă în volum de 20 credite la Managementul educațional. 

Programul de formare profesională continuă la Managementul educațional este menit să asigure: 

– actualizarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor de conducere din 

învățământul general și profesional tehnic; 

– formarea competenţelor de determinare a priorităților, de rezolvare în diferite contexte şi 

circumstanţe a problemelor specifice domeniului educațional; 

– formarea capacității de proiectare şi monitorizare a politicii instituţie şcolare, de organizare a 

activităţii didactice într-un mediu dinamic, stimulativ şi performant; 

– formarea capacității de promovare a imaginii instituției de învățământ şi întreţinerea relaţiilor 

în comunitatea locală; 

– dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea 

personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul 

pedagogic;  
– formarea deprinderilor de autoreflecție și autoevaluare, de utilizare a experienţei într-un 

mediu de muncă interactiv, a capacităţilor de a lua decizii optime (realizabile) şi de a 

răspunde problematicii sociale, ştiinţifice şi etice în procesul educațional; 
– capacitatea de autoevaluare și de integrare a feedbackului în proiectarea personală a 

dezvoltării profesionale; 
– capacități de proiectare și implementare a sistemului de management a calității privind 

asigurarea ei internă și îmbunătățire continue. 
 



 

 

Destinaţia: programul de formare profesională continuă la Managementul educațional vizează 

formarea profesioniștilor în domeniul educațional, care sunt preocupați de dezvoltarea profesională 

în acord cu nevoile formative şi de profesionalizare specifice carierei adulţilor.  

Programul de formare profesională continuă la Managementul educațional în volum de 600 de ore  

echivalate cu 20 credite profesionale acoperă activitatea obligatorie, care trebuie să fie realizată de 

cadrele de conducere, din activitățile de formare profesională continuă prevăzute în Harta creditară 

și metodologia cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor profesionale (Anexa nr. 2 la 

Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţământul general și profesional tehnic). 

 

2. Scopul programului de formare profesională continuă la Managementul educațional constă în 

profesionalizarea activităţii de conducere din învăţământ în concordanță cu noile obiective socio-

educaţionale şi evoluţiile de pe piaţa muncii; implementarea paradigmei managementului 

educaţional din perspectivă democratică şi a pedagogiei competențelor; conceptualizarea și 

implementarea sistemului de management al calităţii în instituția de învățământ; asigurarea internă a 

calității și instituționalizarea culturii calității. 

Programul presupune formarea competențelor în domeniile: 

- Managementul strategic 

- Managementul schimbării și inovării în educație 

- Managementul curriculumului bazat pe competențe 

- Managementul calității 

- Managementul proiectelor și parteneriatelor educaționale 

- Gestionare și administrare de resurse 

- Conducerea și coordonare, comunicare și relaționare eficientă  

- Managementul personal și al carierei  

 

3. Domeniul de activitate al cadrelor didactice și de conducere 

Audienții programului de formare profesională continuă la Managementul educațional pot activa în 

calitate de cadru de conducere în instituțiile de învățământ general și profesional tehnic. 

 

4. Finalităţile de studii conform Ghidului utilizatorului ECTS 

4.1. Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere 

– cunoașterea politicilor educaționale naționale și internaționale; 

– cunoaşterea și interpretare legislaţiei generale şi specifice profilului unităţii de învăţămînt, 

diverselor acte normative; 

– cunoașterea principiilor ce stau la baza elaborării proiectului de dezvoltare a instituției de 

învățământ general; 

– identificarea și analiza problematicii educației și pedagogiei contemporane; 

– analiza contextului educaţional în care funcţionează instituţia în vederea proiectării unei 

strategii adecvate de dezvoltare instituţională; 

– explicarea prin fundamente psihologice a abordării educative diferențiate a elevilor în funcție 

de personalitatea acestora; 

– cunoașterea conceptelor și teoriilor privind asigurarea internă a calității. 

 
4.2. Competențe la nivel de aplicare: 

– racordarea stilului de conducre și cooperare în funcție de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale membrilor comunităţii educative; 

– gestionarea fondurilor materiale şi financiare ale instituţiei în funcţie de priorităţile planului 

managerial cu respectarea legislaţiei generale şi specifice; 



 

 

– stabilirea de scopuri şi obiective pertinente, și a strategiilor adecvate îndeplinirii lor; 

– aplicarea strategiilor eficiente în comunicarea şi negocierea cu personalul instituției, cu 

beneficiariei procesului educațional; 

– selectarea căilor şi mijloacelor de comunicare adecvate în vederea eficientizării demersului 

managerial; 

– adaptarea la situaţii variate/ neprevăzute pentru rezolvarea operativă a problemelor 

educaţionale; 

– organizarea activitatății cadrelor didactice în vederea realizării obiectivelor din planul 

managerial; 

– delegarea reuşită a responsabilităţilor în cadrul grupului de lucru în unitatea de învățământ 

– utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea 

activităţii şi asigurarea calităţii acesteia; 

– selectarea metodelor eficiente de motivare a personalului didactic pentru autoinstruire şi 

autoeducaţie; 

– coordonarea procesului instructiv-educativ pentru realizarea progresului şcolar; 

– evaluarea propriului proces de dezvoltare personală și profesională.  

 

4.3. Competențe la nivel de integrare: 

– proiectarea strategiei de dezvoltare instituţională; 

– conceperea, promovarea şi utilizarea unor instrumente manageriale moderne; 

– proiectarea reorganizării tuturor părţilor componente ale unei instituţii pentru a funcţiona 

mai productiv sau cu costuri mai mici; 

– proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității la nivel instituțional în 

scopul asigurării și îmbunătățirii continui; 

– asigurarea participării active a factorilor responsabili de calitate în educație; 

– integrarea comunității educative în societate; 

– proiectarea mecanismului de selectare/ motivare a resursele umane potrivit specificului 

unităţi de învățământ; 

– promovarea valorilor naţionale şi europene în educaţie prin programe şi parteneriate; 

– demonstrarea unei abordări constructive a personalului angajat și beneficiarilor procesului 

educațional; 

– crearea unui mediu educațional sigur, bazat de respect reciproc și pe cooperare; 

– proiectarea cercetărilor în domeniul psihopedagogic/educaţional; 

– experimentarea bunelor practici educaționale; 

– facilitarea colaborării și parteneriatului cu familiile elevilor și comunitatea; 

– demonstrarea iniţiativei şi promovarea inovaţiilor în domeniul educaţional; 

– selectarea propriului traseu de formare pentru dezvoltarea carierei în concordanță cu 

aspirațiile personale. 

 

5. Condiţiile de realizare a programului de formare continuă 

Universitatea de Stat din Moldova posedă o baza materială şi didactică necesară formării continue a 

cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic. Personalul 

didactic implicat în elaborarea programului, ulterior în realizarea acestuia, sunt profesori de la 

departamentele Facultății Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență socială, 

cercetători și dpecialiști/practicieni care posedă competențe teoretice și practice în domeniu.  

Metode de formare: metode traditionale, clasice (expunerea, conversația euristică, exercitiul etc.); 

metode moderne, interactive ( problematizarea, studiul de caz, lucru în grupuri etc.) 



 

 

Forme și modalități de evaluare: metode tradiționale de evaluare (chestionare, teste, fișe de 

evaluare/ autoevaluare); metode moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 

3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia,  autoevaluarea etc.) 

 

6. Echipa de formatori 

 

Modulul  Formatori 

I. Managementul 

dezvoltării strategice a 

instituției de învățământ 

 

Dandara O. dr. hab., prof. univ., Guțu Vl. dr. hab., prof. 

univ., Goraș-Postică V., dr.hab., prof. univ, Paiu M., dr. 

conf., Șevciuc M., dr conf. 

II. Managementul 

curriculumului 

 

Guțu Vl. dr. hab., prof. univ., Olaru V. dr., grad did. 

superior, Darii l. dr. conf. 

III. Managementul asigurării 

calității 

 

Dandara O. dr. hab., prof. univ., Muraru  E. dr. conf. 

 

7. Grupul țintă: Manageri școlari, cadre cu funcții de conducere din sistemul preuniversitar și 

nonuniversitar (directori și directori-adjuncți de unități școlare/instituții preșcolare, instituții de 

învățământ profesional tehnic, potențiali manageri școlari, specialiști ai direcțiilor 

raionale/municipale de învățământ, inspectori, metodiști). 

 

8. Planul de învăţământ  

 

Calendarul activităților  

Perioada de studii Activităţi didactice Evaluare 

3 săptămâni Ore curs, ore practice Evaluări la module 

 

Design-ul planului de învățământ 

 

Denumirea unităţii de curs/modulului Total 

ore 

Numărul de ore Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 
auditori

ale 

activități 

individu

ale 

Modul I. Managementul dezvoltării 

strategice a instituției de învățământ 
300 75 225 proiect 

10 

Modul II.  Managementul curriculumului 210 50 160 proiect 7 

Modul III.  Managementul asigurării calității 90 25 65 proiect 
3 

TOTAL 600 150 450  20 

 

 

 

 




