FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

PERFECŢIONARE – ADMINISTRATORI DE PATRIMONIU
CURS AVIZAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. Criterii curriculare
Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în
Tipul de program
carieră)
administratori de patrimoniu, casieri
Public ţintă vizat
Justificarea
ofertei formarea şi perfecţionarea administratorilor de patrimoniu din
învăţământul preuniversitar
(necesitate, utilitate)
Durata (nr. total ore 30 de ore
de formare)
face to face
Tip de formare
Curriculum-ul programului
consolidarea pregătirii administratorilor din învăţământul
Scopul
preuniversitar; creşterea competenţei activităţii administrative
Competenţe vizate
 să cunoască şi să stăpânească legislaţia în domeniul
administrativ;
 să practice o mai bună colaborare cu cadrele didactice şi
conducerea unităţii şcolare
Modulele tematice
 Modul I : Documentele financiare (5 ore)
 Modul II: Gestionarea materialelor (5 ore)
 Modul III: Gestionarea obiectelor de inventar şi a activelor fixe
(5 ore)
 Modul IV: Inventarierea/ casarea elementelor de patrimoniu (5
ore)
 Modul V: Achiziţii publice (5 ore)
 Modul VI: Proceduri domeniul administrativ (5 ore)
Detalii privind
repartizarea orelor

Strategii

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
Elemente
Aplicaţii şi
Evaluare
Total
teoretice
studiu individual
9
18
3
30
30%
60%
10%
100%
b) Criteriul formă de organizare
Face to face
On-line
Total
30
0
30
100%
0%
100%
dialog-dezbatere, studiu de caz, activităţi practice, lucru în echipă

Modalităţi
de evaluare de parcurs; evaluare finală – portofoliu
evaluare
Modalităţi
de chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs
evaluare
a
activităţilor de curs şi
a formatorilor
2. Resurse umane
Formator

Nume şi

Instituţia

Calitatea

Module/Ev

prenume
Stănescu Elena
Şcoala Gimnazială Nr. 142
Filimon Ligia
Şcoala Gimnazială Nr. 20
Mihaela
* profesor metodist CCDB/ formator
**M1/M2/.../E
Coordonare şi
monitorizare
CCD

3. Criterii economice
Număr de cursanţi
planificaţi /grupe
Costul programului /
al activităţii

Rudeanu Laura
Email:
laurarudeanu@yahoo.com
Nr. telefon: 0740 317 554

50 cursanţi, 2 grupe
75 lei

*
formator
formator

**
M I, II, III
M IV, V, VI

Huiu Marilena
Email: marihuiu@yahoo.com
Nr. telefon: 0744 374 324

