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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind desfășurarea Atelierului de dezvoltare profesională  

adresat personalului de conducere 

 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA, în parteneriat cu CASA CORPULUI 

DIDACTIC TULCEA, a desfășurat joi, 5 mai 2022, ora 14.00, Atelierul de dezvoltare profesională 

adresat personalului de conducere din rețeaua de unități de învățământ preuniversitar din județul Tulcea, 

cu tema: PROFESIONALIZAREA FUNCȚIEI DE  DIRECTOR. Activitatea, desfășurată în sistem 

videoconferință, a fost coordonată de d-na prof. Viorica PAVEL, Inspector Școlar General, moderator 

fiind d-na prof. Adina  Laura VOICU, inspector școlar pentru management instituțional. Invitații 

speciali au fost: d-nul Ștefan ILIE, Primarul municipiului Tulcea și d-na Simona Mioara MARIN, 

profesor universitar doctor, Universitatea ,,Dunărea de jos” Galați, directorul Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, Expert evaluator ARACIS.  

Agenda activității a inclus un workshop profesional online, susținut de d-nul Ștefan ILIE, cu 

tema: Leadership, responsabilitate, competențe manageriale și administrativ-financiare, dialog 

constructiv cu  d-na Simona Mioara MARIN privind Formarea continuă a personalului de 

conducere din rețeaua școlară - oportunități de profesionalizare la nivel academic, diseminarea 

experienței profesionale dobândită în cadrul cursului: ”Diverse society, diverse classroom”, susținută de 

d-na prof. Gabriela Constanța BACIU, inspector școlar pentru proiecte educaționale și d-na Sorina 

MANGU, inspector școlar pentru limba și literatura română precum și o prezentare susținută de d-na 

prof. Gabriela NICHIFOR, directorul Casei Corpului Didactic Tulcea, privind oportunități de formare 

continuă pentru dezvoltarea competențelor manageriale. Atelierul a continuat cu un maraton de 

valoroase intervenții ale directorilor de grădinițe, școli gimnaziale, licee teoretice și tehnologice, ale 

căror  prezentări sunt adevărate declarații de identitate ale școlilor, intervenții materializate într-un 

produs intelectual- resursă educațională numită ,,Ghid de bune practici manageriale”.  
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