Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de
conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea
cunoaşterii – OSCINT 2009”
Contract nr. POSDRU/85/1.1/S/63376

În cadrul programului „OSCINT pentru management educațional
preuniversitar”, s-au desfășurat activitățile de formare pentru
grupa a treia din cadrul primei serii regionale. Cursurile s-au
desfășurat în următoarele locații:
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Centrul Regional
”SUD-VEST”

Casa Corpului Didactic Dolj, Colegiul
Naţional “Elena Cuza”

Centrul Regional
”SUD”

Casa Corpului Didactic Ialomiţa
Grupul Şcolar “Alexandru Ioan Cuza”

Am selectat câteva impresii, comentarii și opinii exprimate de
cursanți referitoare la programul de formare urmat:
”Chiar şi pentru cineva care nu cunoaşte în mod direct sistemul
de învăţământ românesc, informaţiile oferite de mass-media (şi, în
special de către posturile de televiziune) evidenţiază existenţa
unor lacune şi disfuncţii, care par să fie cauzate, cel puţin parţial,
de un management defectuos existent în unele unităţi
ale sistemului. De aceea, apreciez că iniţiativa organizării unor
cursuri speciale, de formare a managementului educațional
preuniveristar este necesară şi binevenită. Cu atât mai mult cu cât
am avut şi posibilitatea cunoaşterii şi preluării unor procedee de
căutare a datelor semnificative din surse deschise, pe care să le
putem interpreta pentru creșterea performanței noastre curente”.
“Am dori să existe o continuitate în organizarea unor astfel de
cursuri, pentru a se asigura participarea unui număr mai mare de
cadre didactice, interesate de managementul educațional
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preuniveristar”.
”Mă înscriu printre cei care au beneficiat de participarea la
Programul de formare OSCINT pentru management educațional
preuniveristar şi îmi exprim satisfacţia că am avut prilejul de a
cunoaşte o echipă de formatori ce poate fi considerată un model
de rigoare profesională şi de respect pentru calitatea muncii
depuse. Felicitări!”
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