
 
 
 
 
  
 

 

 
Agenda seminarului 

Managementul Instituțiilor de Învățământ în contextul învățământului dual 

05. - 07.02.2018 

 

Obiectivele și conținutul seminarului 

Participanții vor face cunoștință cu standardele calității managementului școlar din 

Germania și vor fi informați despre criteriile calității școlare. Ei vor iniția elaborarea 

propriilor criterii de calitate. În particular, vor fi realizate următoarele conținuturi: 

 Obiectivele învățământului profesional-tehnic în contextul învățământului dual; 

 Cerințele economiei față de calificările și competențele ucenicilor; 

 Profilul competențelor ca instrument managerial; 

 Participanții vor fi informați referitor la măsurile administrative aplicabile în școlile din 

sistemul dual pentru planificarea şi organizarea instruirii sistematice; 

 Ei vor recunoaște elaborarea documentelor regulatorii (plan de învățământ, curricula 

incl. plan de pregătire practică la întreprindere) drept sarcină a administrației școlii.  

  

Echiparea sălii de seminar 

Seminarul se va promova concomitent în 2 săli de clasă. Experții vor prezenta tematica 

specifică pentru directorii de școală.  

 

Agenda seminarului 
 
05.02.2108 Obiectivele învățământului profesional-tehnic în sistem dual 

 9:00 – 12:30 

Grupa A 
 
Referent: 
Dl. Ziemer 

 Obiectivele învățământului profesional-tehnic în sistem dual 

 Caracteristici și indicatori ai calității școlare  
(din perspectiva politicii școlare) 
 

Grupa B 
 
Referent: 
Dl. Dr. Wiegand 

 Caracteristici şi indicatori ai calităţii şcolare  
(din perspectivă metodico-didactică) 

 Sistemul, scopurile şi metodele evaluării şcolare externe  
 

12:30 – 13:30 Prânz 

13:30 – 17:00  
Grupa A 
 
Referent: 
Dl. Ziemer 

 Profilul competenţelor ca instrument managerial 

 Dezvoltarea personalului şi organizaţională sub aspectul 
sporirii potenţialului 

Grupa B 
 
Referent: 
Dl. Dr. Wiegand 

 Cerinţele economiei faţă de calificarea şi competenţele 
ucenicilor 

 

 
 
 



 
 
 
 
  
 

 

 

06.02.2108 Obiectivele învăţământului profesional-tehnic în sistem dual 
 9:00 – 12:30 

Grupa A 
 
Referent: 
Dl. Dr. Wiegand 

 Caracteristici şi indicatori ai calităţii şcolare  
(din perspectiva metodico-didactică)  

 Sistemul, scopurile şi metodele evaluării şcolare externe 
 

Grupa B 
 
Referent: 
Dl. Ziemer 

 Obiectivele învăţământului profesional-tehnic în sistem dual 

 Caracteristici şi indicatori ai calităţii şcolare  
(din perspectiva politicii şcolare) 

12:30 – 13:30 Prânz 

13:30 – 17:00  
Grupa A 
 
Referent: 
Dl. Dr. Wiegand 

 Cerinţele economiei faţă de calificarea şi competenţele 
ucenicilor 

Grupa B 
 
Referent: 
Dl. Ziemer 

 Cerinţele economiei faţă de calificarea şi competenţele 
ucenicilor 

 

 

07.02.2108 Evaluare şi  măsuri administrative 
 9:00 – 12:30 

Grupa A 
 
Referent: 
Dl. Ziemer 

 Evaluarea internă în şcoală drept sarcină centrală a 
administraţiei şcolii 

Grupa B 
 
Referent: 
Dl. Dr. Wiegand 

 Documente regulatorii în sistemul dual orientate spre 
planificarea şi organizarea unei instruiri sistematice cu 
orientare practică 

 Măsuri educative şi administrative în şcoală  
 

12:30 – 13:30 Prânz 

13:30 – 17:00  

Grupa A 
 
Referent: 
Dl. Dr. Wiegand 

 Documente regulatorii  în sistemul dual orientate spre 
planificarea şi organizarea unei instruiri sistematice cu 
orientare practică 

 Măsuri educative şi administrative în şcoală 
 

Grupa B 
 
Referent: 
Dl. Ziemer 

 Evaluarea internă în școală drept sarcină centrală a 
administrației școlii 

 

 
 


