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Stimați candidați, 

 

 

Vă aducem la cunoştinţă temele finale ale  tuturor disciplinelor din cadrul M3- Management și 

comunicare ce trebuie incluse în portofoliul pentru evaluarea finală a acestui modul ce va avea loc  în 

sesiunile  din 8-10 iulie  și 18-19 iulie 2013. 

 

Psihopedagogia comunicării 

1.  Descrieţi şi explicaţi structura (elementele componente) comunicării umane pornind de la descrierea unei 

situaţii de comunicare didactică. 

2. Prezentaţi consecinţele lipsei unui feedback eficient între profesor şi elev în activitatea instructiv-educativă. 

Argumentaţi. 

 

Managementul clasei de elevi 

Tema finală va cuprinde două eseuri:  

a. elaborarea unui eseu-comentariu pornind de la o situaţie concretă întâlnită de cursant în activitatea de 

management a clasei de elevi (1pag.); 

b. elaborarea unui eseu în care autorul îşi va prezenta propriul stil managerial şi modul în care concepe 

relaţia cu elevii/preşcolarii (1 pag.). 

 

Managementul proiectului educațional 

 

Elaborarea unui proiect educațional pe o temă la alegere. 

 

 

Consiliere  și orientare 

Întocmirea unui portofoliu ce va cuprinde elaborarea unei programe şcolare şi descrierea a 5 activităţi 

de consiliere şi orientare şcolară, utilizând minim 5 surse bibliografice şi 5 multi-media. 
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Managementul calității 

Analiza Raportului anual de evaluare internă elaborat de Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității 

din instituția școlară de unde provin cursanții (3-5 pagini). 

 

 

Managementul conflictului școlar 

Tema finală (2 pagini):  

Descrieţi un conflict interpersonal pe care l-ați întâlnit (sau pe care l-ați trăit) în mediul școlar. 

Prezentați apoi, pe scurt, rezolvările posibile prin stilurile de abordare a conflictelor descrise în curs. Precizați 

pentru fiecare stil de abordare efectele posibile. 

 

 

Managementul stresului și schimbării 

 

 

Având ca reper suportul de curs, precum şi experienţa personală, realizaţi un program de promovare a 

schimbării şi prevenţie a stresului la nivelul şcolii în care activaţi (în 2 pagini), după următoarea structură: 

Titlul programului 

Obiective generale (maxim 5) 

Plan de acţiune 

Grup ţintă 
Activităţi de 

informare 

Activităţi de 

intervenţie 

Indicatori de 

evaluare 

Modalităţi de 

diseminare 

Cadre didactice     

Elevi     

Părinţi      

 

 

Vă dorim succes! 

Echipa tutorilor formatori din cadrul proiectului RIFSE 


