Numărul creditele profesionale acumulate pe parcursul a 5 ani _______
Semnătura candidatului

Data

Confirmat
Ştampila
DGÎTS

Semnătura

Şef DGÎTS

Anexa 3

FIŞA
de atestare
a cadrului de conducere

Data

__________________________

Dovezile se anexează
Activităţile de formare profesională
continuă

Numele
Volumul de muncă
cuantificat în ore

Volumul de
muncă echivalat
în credite
profesionale

Credite
profesionale
acumulate

III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue
Prezentarea şi susţinerea (se
va lua în consideraţie
conţinutul, perfectarea,
calitatea susţinerii)
Portofoliului de atestare
90 ore
3
Raportului de autoevaluare
60 ore
2
Interviului de performanţă
90 ore
3
Lucrarea metodică
300 ore
10

__________________________
Prenumele

__________________________________________
Funcţia

_________________________________________
instituţia de învăţămînt (denumirea, localitatea, raionul)

_________________________________________

Concluziile şi recomandările comisiei
Preşedintele comisiei _________________
Membrii comisiei
__________________
___________________
___________________
Data

_________________

_________________________________________
gradul managerial deţinut şi anul conferirii, confirmării

_________________________________________

Activităţile de formare profesională
continuă

Volumul de muncă
cuantificat în ore

Volumul de
muncă
echivalat în
credite
profesionale

Credite
profesioale
acumula
-te

I. Cursuri promovate în instituţiile specializate de formare continuă
Cursuri, stagii, ateliere, training-uri şi
alte forme prevăzute de acte normative
în problematica managementului
educaţional (la nivel naţional)

150 ore auditoriale şi
450 ore activitate
individuală – total 600
ore

Cursuri, stagii, ateliere, training-uri şi
alte forme prevăzute de acte normative
în problematica managementului
educaţional (la nivel raional, municipal
etc.)

75 ore auditoriale la
diverse întruniri şi
formări şi 225 ore
activitate individuală
– total 300 ore

20

10

II. Activităţi manageriale, ştiinţifico-metodice, comunitare etc.
evaluate/avizate/aprobate

***

1. Elaborarea şi asigurarea
funcţionalităţii Proiectului de
dezvoltare a Instituţiei de Învăţămînt şi
a planurilor calendaristice.
2. Întocmirea corectă a documentaţiei
manageriale la nivel de instituţie
şcolară.

90 ore

3 credite

60 ore

2 credite

3. Elaborarea şi implementarea
strategiei de reducere a absenţelor şi a
abandonului şcolar
4. Elaborarea şi implementarea
strategiei de promovare a climatului
organizaţional pozitiv
5. Planificarea şi gestionarea corectă şi
eficientă a resurselor financiare.
6. Desfăşurarea activităţilor de
promovare a imaginii instituţiei de
învăţămînt (la nivel de comunitate
locală/raion/ţară) (minimum 2
activităţi)
7. Organizarea şi realizarea seminarelor
ştiinţifico-metodice cu managerii la
nivel local (minimum 2 seminare)
8. Participări la consiliile metodice, la
conferinţe, seminare, mese rotunde,
training uri, sesiuni de formare în
problematica managementului

30 ore

1 credit

60 ore

2 credite

90 ore

3 credite

30 ore pentru o
activitate

1 credit
pentru o
activitate

30 ore pentru un
seminar
6 ore pe zi

1 credit
pentru 1
seminar***
1 credit
pentru 5
asistări

Evaluarea activităților manageriale se apreciază cu calificativul nesatisfăcător,
satisfăcător, bine și foarte bine
Se vor cuantifica în credite doar activitățile educaționale susţinute pe bine şi foarte bine.

educaţional etc.
9. Prezentări de comunicări în
problematica managementului
educaţional la conferinţe, seminare,
mese rotunde, training-uri, sesiuni de
formare etc.
10. Formator în activităţile de formare
continuă a managerilor
a) local
b) raional/municipal
c) naţional
11. Activităţi în diverse tipuri de
comisii, comitete, grupuri de lucru,
consilii etc., certificate prin ordine şi
dispoziţii
12. Proiectarea şi realizarea diverselor
proiecte comunitare.
13. Proiectarea şi realizarea diverselor
acţiuni de parteneriat cu instituţii
similare, instituţii superioare de
învăţămînt, instituţii de formare
profesională continuă
14. Pregătirea şi publicarea articolelor
ştiinţifice (în problematica
managementului educaţional) în reviste
de specialitate şi culegeri de articole
15. Pregătirea şi publicarea materialelor
din domeniul profesional în ziarele de
specialitate
16. Participarea la proiecte naţionale
(internaţionale) educaţionale
- participant:
la nivel de instituţie
la nivel de raion, municipal
la nivel naţional
la nivel internaţional
- coordonator:
la nivel de instituţie
la nivel de raion, municipal
la nivel naţional
la nivel internaţional
17. Activităţi de voluntariat, în
comunitate.
18. Activităţi de parteneriat cu ONG de
profil.
19. Alte activităţi efectuate

30 ore pentru o
comunicare

1 credit

90 ore
150 ore
300 ore
30 ore pe an

3 credite
5 credite
10 credite
1 credit

30 ore pe an

1 credit

30 ore pe an

1 credit

90 ore pentru un
articol

3 credite

30 ore pentru un
articol

1 credit

30 ore pe an
60 ore pe an
150 ore pe an
240 ore pe an

1 credit
2 credite
5 credite
8 credite

90 ore pe an
180 ore pe an
240 ore pe an
300 ore pe an
60 ore

3 credite
6 credite
8 credite
10 credite
2 credite

60 ore

2 credite

