
 Modalidade: Curso estruturado 

Contribuir para a criação de ambientes de aprendizagem eficazes,
ajustando o ensino às necessidades dos alunos.
Melhorar os métodos de gestão e administração escolar.
Capacitar os líderes de práticas inovadoras de liderança.

Objetivos:

Data:
13 a 19 de fevereiro de 2022

I N TERESSADO  NESTE  CURSO ?  CONTACTE -NOS !

ERASMUSAET@ANESBANDARRA .NET

Educational Management & School Leadership
-  Gestão educacional e liderança escolar -

Destinatários:
Dirigido a todos os professores do Agrupamento
interessados em gestão educacional e liderança 
escolar

Local:
Calamata, Grécia

Ação-Chave 1 Erasmus+

https : //www.schooleducat iongateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detai l .c fm?

id=28291&cbmid=25545645

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE CURSO VISITE O SITE:



O principal objetivo deste curso é familiarizar os professores com questões de getão educacional, ou seja, capacitar os líderes escolares na criação de ambientes de aprendizagem eficazes, ajustando o ensino às necessidades individuais, cognitivas e emocionais dos alunos.

soluções organizacionais e maior
flexibilidade e eficácia às solicitações
das comunidades locais. Este
panorama exige do líder bastantes
competências, considerando que ele
tem de envolver diferentes atores e
influenciá-los e motivá-los para o
alcance da eficácia e do sucesso das
organizações de que são membros. É o
processo de planear, organizar e dirigir
as atividades numa escola, utilizando
efetivamente os seus recursos
humanos e materiais, que permite
cumprir os objetivos da escola.
Contudo, a gestão educacional, não é
um campo limitado a diretores de
escolas. Todas as partes envolvidas na
educação devem obter conhecimento
sobre a gestão educacional, pois é vital
para ajudar as escolas a funcionar com
sucesso e a alcançar efetivamente bons
resultados.
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Vivemos hoje numa sociedade
marcada por profundas mudanças e
transformações que afetam, de forma
notável, as estruturas organizacionais.
Esta realidade, na qual o mundo está
submerso, estende-se também às
organizações escolares e exige das
suas lideranças e dos seus
colaboradores a compreensão do seu
papel,  enquanto agentes
transformadores dos contextos
escolares. 
Neste âmbito, a liderança tem vindo a
assumir um papel de relevância e a ser
apontada como uma das chaves para a
mudança dos sistemas educativos e
das organizações escolares, no sentido
de as tornar mais eficazes e de
aumentar os seus níveis de qualidade.
Assim, no domínio da gestão
educacional, colocam-se desafios às
lideranças de encontrarem novas 

O principal objetivo deste curso é familiarizar os professores
com questões de gestão educacional, capacitando-os na criação
de ambientes eficazes e de qualidade, de modo ajustar o ensino
às necessidades individuais, cognitivas e emocionais dos seus
alunos.

O  C U R S O . . .
... é dirigido a diretores de escolas, subdiretores ou professores interessados   em
envolverem-se na gestão educacional ou simplesmente obter conhecimento sobre
o assunto.
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ESTÁ INTERESSADO(A) EM PRÁTICAS DE LIDERANÇA ESCOLAR DE ÚLTIMA GERAÇÃO?


