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Academia de Studii Economice din Bucureşti
continuă procesul de formare a consilierilor şi a
asistenţilor suport în vederea descentralizării în
învăţământul preuniversitar
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează
proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport
pentru implementarea Strategiei de descentralizare a
învăţământului preuniversitar". Partenerii Ministerului Educaţiei din
cadrul acestui proiect sunt: Academia de Studii Economice din Bucureşti ,
The Red Point şi Agenţia OSC.
Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1
Acces la educaţie şi formare profesională inţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea
obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane-POS DRU.
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• Uniunea Social Liberală ar obţine 63% din
voturi dacă duminică ar avea loc alegeri
parlamentare
• Deputatul Adriana Săftoiu explică de cenu
se mai regăseşteîn discursul lui ...
• Europarlamentarii PSD avertizează că
România riscă procedura de infringement
din cauza ...
• Cine pe cine susţine în PDL. Vezi cum se
împart susţinătorii lui Boc şi Blaga în
teritoriu
• Mesajul lui Cezar Preda către preşedintele
Băsescu:Nu mai da cu noroiîn noi!
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Proiectul "Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a
învăţământului preuniversitar" derulat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane are ca obiectiv principal "îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ de
a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scara naţională".
Continuând activitatea pe partea de formare de asistenţi suport pentru descentralizarea învăţământului
preuniversitar, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii
Economice i-a implicat direct în acest proces pe consilierii locali cu atribuţii în domeniul educaţiei.
Pentru acest grup de beneficiari, proiectul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport reprezintă o
altă abordare a procesului de dezvoltare a unei comunităţi. Astfel, cursanţii consilieri locali sunt ajutaţi
să identifice nevoile comunităţii din care provin şi să acţioneze, ca reprezentanţi aleşi ai acesteia, pentru
dezvoltarea şcolii şi implicit a comunităţii locale.
Totodată, cursanţii sunt abilitaţi în domeniul managementului unei unităţi de învăţământ în contextul
comunităţii locale în domenii precum: managementul resurselor, managementul organizaţiei şcolare,
managmentului strategic, parteneriatului dintre şcoală şi comunitate.
În plan personal, cunoştinţele şi abilităţile primite şi formate în cadrul cursurilor îi va ajuta pe consilieri să
promoveze iniţiative corecte în cadrul Consiliilor Locale pe care le reprezintă. Astfel, ei devin persoane
resursă la nivel local.
Ca şi tematică abordata in cadrul cursurilor de formare a consilierilor locali, aceştia au urmat un modul
de formare din care fac parte următoarele discipline: Managementul resurselor în instituţiile de
învăţământ, Management strategic, Managementul organizaţiei şcolare, Şcoala şi comunitatea.
Cursanţii au afirmat că aceste activităţi le sunt utile în plan local pentru: a implementa mai bine
descentralizarea, pentru demararea unor activităţi de parteneriat la nivel comunitar; alocarea eficientă a
resurselor comunitare la nivel local; în informarea comunităţii cu privire la nevoile şcolii; identificarea
unor alternative de susţinere financiară a organizaţiei şcolare şi de alocare eficientă a acestora la nivel
comunitar; în stabilirea unor strategii locale de dezvoltare adecvată a procesului educaţional.
Pentru a fi in permanenta la curent cu ultimele noutati si informatii din domeniu,

Ambasadorul Republicii Federale
Germania, în vizită la Arad

aboneaza-te gratuit la Newsletter !
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Editorial
Banii lui Oprescu, banii lui
Udrea şi micul Beijing

Primarul Sorin Oprescu şi-a tras duminică
emisiune la Realitatea TV, unde să poată vorbi
neîntrerupt de răuvoitori despre cum îl călăreşte
pe el guvernul, cum nu-i dă bani să facă
stadioane şi autostrăzi suspendate de care a
văzut el în China cea dezvoltată şi civilizată etc.
Iar pentru ca impactul vizual să fie maxim,
discuţia avea loc pe noua arenă în lucru a
Stadionului Naţional, invitaţi fiind şi nişte
trepăduşi de la federaţia de fotbal, să se dea de
ceasul morţii ce mare ruşine va păţi România
dacă stadionul în chestiune nu va fi gata să
găzduiască nu-ş ce meci de anvergură mondială
în 2012.
Un editorial de Sorin Ioniţă publicat în ziarul
Evenimentul Zilei.
Citeste

Analiza
Raed Arafat promite că în
acest an SMURD se va
extinde în toate judeţele
ţării

• MONEY.RO:Amîntâlnit şi
constructori fericiţi şi fără
contracte cu statul
• Administraţia Lacuri, Parcuri şi
Agrement Bucureşti a notificat
Bleu Ciel
• Un amfiteatru roman ar putea
fi scos la suprafaţă de arheologi
la Râmnicu Vâlcea

CELE MAI NOI ARTICOLE
La Iaşi a avut loc prima sedinta a Consiliului de Dezvoltare Economică din anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea susţine că va da Ministerul Sănătăţii în judecată
Au fost semnate contractele pentru reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă din
Vrancea
• Liceele pedagogice vor să se
implice în construcţia
masterului didactic
• Peste 57% dintre cei care au
solicitat titularizarea au obţinut
acest statut

Reţelele termice din municipiul Oneşti vor fi reabilitate

Subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, dr.
Raed Arafat, a declarat, sâmbătă, că în acest
an Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi
Descarcerare (SMURD) se va extinde în toate
judeţele ţării. "Ministerul Sănătăţii a finalizat
procedura de achiziţie a ambulanţelor, iar o parte
a lor vor veni şi la SMURD. Partea SMURD va
însemna dotarea a 30-35 de echipaje în
următoarele luni. Au rămas şase judeţe în care
nu există SMURD, însă în perspectivă dorim ca
fiecare judeţ să aibă 2-3 echipaje. Judeţele care
nu au SMURD sunt Sălaj, Tulcea, Gorj,
Covasna, Caraş Severin şi Teleorman, iar
motivul principal pentru care serviciul nu e
prezent aici este că nu au intrat în programul de
dotare al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerul
Administraţiei şi Internelor", a declarat dr. Raed
Arafat, într-o conferinţă de presă susţinută la
Târgu Mureş.
Citeste

• In luna mai vor avea locZilele
Portilor Deschisela
Universitatea Romana de ...
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