
LIDO a conceput și a lansat 3 produse:
• un instrument online - test de auto-evaluare a 

comportamentului profesorilor în 10 cazuri în care 
apar aspecte de leadership (management de conflict, 
planificare, management-ul stresului și comunicare) 

• un curs față-în-față
• un eCourse – curs online

Instrumentul online, suportul de curs și eCourse sunt traduse în
următoarele limbi: engleză, italiană, poloneză, română, bulgară și
greacă

LEADERSHIP
Leadership-ul profesorilor este procesul prin care profesorii, individual sau în colectiv, își influențează colegii, directorii, alți membri ai comunității școlare să-și 

îmbunătățească practicile de învățare și predare, cu scopul de a obține  rezultate mai bune ale elevilor
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KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de 
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Această publicație a finanțată cu sprijinul

Comisiei Europene, prin programul

Erasmus+.

Această publicație reflectă numai punctul de 

vedere al autorului, și Comisia nu este

responsabilă pentru eventuala utilizare a 

informațiilor pe care le conține.

LEADERSHIP-UL DISTRIBUIT este mai

degrabă ,,leadership prin expertiză’’, 

decât leadership pe cale formală sau

prin ani de experiență. Leadership-ul 

distribuit autentic necesită un nivel

înalt de încredere, transparență și

respect reciproc.

În LEADERSHIP-ul  SITUAȚIONAL, trebuie ca 

leaderul să își schimbe stilul în funcție de 

situație, și nu cei pe care îi coordonează să

se adapteze stilului leader-ului. În cazul

leadership-ul situațional, stilul se poate

schimba continuu, pentru a răspunde

cerințelor organizației, în funcție de situație.

PARTENERI
• Fo.Ri.Um. Sc (Italia CONTRACTOR PRINCIPAL)

• Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO (Italia)
• Giunti Psychometrics Srl (Italia)
• Universitatea Din Pitesti (România)
• Spoleczna Akademia Nauk (Polonia)
• Colegiul Economic Maria Teiuleanu (România)
• Liceum Akademickie Akademickiego Centrum Edukacyjnego 

San W Lodzi (Polonia)
• Experimental High School of Mytilene of The University of the 

Aegean (Grecia)
• Central school 32 with study of foreign languages “St. Kliment

Ohridski” (Bulgaria)

Fostering Leadership 
Development Amongst 
Teachers

Aflați  mai multe pe
www.lidoproject.eu

ACCES LIBERINSTRUMENTUL DE DIAGNOZĂ ONLINE ȘI LA CURSUL ONLINE AICI:www.lidoproject.eu


