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Alte articole din Formare de consilieri si asistenti suport
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Data publicarii: Marti, 08 Decembrie 2009

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii formeaza
consilieri pentru descentralizarea invatamantului
preuniversitar
Stadiul in care se afla proiectul Ministerului a fost prezentat de catre
Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect,
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in cadrul Conferintei
Nationale pentru Management Modern in Educatie, desfasurata in
perioada 27-29 noiembrie la Sinaia.
In conditiile in care descentralizarea invatamantului preuniversitar
reprezinta o preocupare majora a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, s-a initiat si se desfasoara
o ampla campanie de informare pentru institutiile educationale ce vor fi implicate in acest proces.
Astfel, Ministerul implementeaza in perioada 2009 -2011 Proiectul “Formare de consilieri si asistenti
suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”, sustinut din
fonduri europene si desfasurat in parteneriat cu Academia de Studii Economice, The Red Point si
Agentia OSC.
Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea managementului si capacitatii unitatilor de invatamant de
a gestiona schimbarile antrenate de procesul de descentralizare la scara nationala.

• 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!
www.machiavelli.ro

In cadrul proiectului, partenerii realizeaza actiuni pentru informarea si formarea categoriilor profesionale
implicate in implementarea descentralizarii, comunicand constant informatii relevante despre
descentralizare, la nivel national. In cadrul proiectului, va fi realizat un site oficial al descentralizarii, se
va crea o biblioteca virtuala cu documente utile unui help desk eficient, se vor infiinta birouri de
asistenta la nivel central si judetean.
Beneficiarii proiectului, profesori din consiliile de administratie ale scolilor, membri ai consiliilor
locale si angajati ai inspectoratelor scolare judetene, vor participa la o serie de cursuri de formare
pentru implementarea descentralizarii. In urma acestor cursuri, persoanele participante vor acumula
cunostinte in domeniul managementului educational si aptitudini pentru identificarea si promovarea de
initiative in sprijinul scolilor din comunitatea in care activeaza.
Pana la aceasta dată, in cadrul proiectului, s-au desfasurat cursuri de formare cu aproximativ 420
consilieri locali membri in consiliile de administratie ale scolilor sau in comisiile de invatamant, in cinci
centre de formare din orasele: Timisoara, Constanta, Bucuresti, Iasi si Cluj.
Proiectul isi propune ca, in final, in fiecare comunitate locala sa existe persoane-resursa, instruite si
competente pentru a consilia institutiile educationale, membrii administratiei publice, opinia publica
interesata, in spiritul unui management performant si competitiv, pentru o mai buna gestiune
educationala, administrativa si financiara a unitatilor de invatamant din comunitate.

Municipiul Iași are un nou campus
universitar

EDITORIAL
„Reforma” în Educaţie
începe cu tăieri

Legea Educaţiei este rezultatul unui compromis
între intenţii bune şi scopuri personale, între
încercarea de a înnoi un sistem încremenit în
timp şi rezolvarea unui buget ajuns la cea mai
joasă cotă din ultimii ani. Ciudat lucru cum în
baza aceluiaşi text de lege poţi în egală măsură
să temperezi politizarea de la nivelul directorilor
de şcoli şi să oficializezi influenţa politică în
consiliile de administraţie, acolo unde profesorii
îşi pierd puterea de decizie în favoarea
primarilor.
Un editorial de Raul Florea publicat în ziarul
Gandul
» Citeste

Alte articole din Formare de consilieri si asistenti suport

Pentru a fi in permanenta la curent cu ultimele noutati si informatii din domeniu,
aboneaza-te gratuit la Newsletter !
• 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 reabilitareaşi
modernizarea sistemelor de apă
din Vrancea

COMPANIA SAPTAMINII
ELSACO se transformă
din partenerul român de
încredere în jucătorul
internaţional de renume

• 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
Liceele pedagogice vor să se implice în construcţia masterului didactic
Peste 57% dintre cei care au solicitat titularizarea au obţinut acest statut
In luna mai vor avea loc "Zilele Portilor Deschise" la Universitatea Romana de Stiinte si
Arte "Gheorghe Cristea" din Bucuresti
Reprezentanţa Comisiei Europene este prezentă din nou la Universitatea “Danubius" din
Galaţi

La peste un deceniu de la înfiinţare, compania
ELSACO înţelege tendinţele macroeconomice
care redefinesc industria de utilităţi la nivel
mondial şi reuşeşte să ia decizii strategice care
îi aduc proiecte importante pe pieţele
internaţionale.
Creșterea fără precedent a cererii pentru
energie, creșterea accelerată a cercetărilor
referitoare la efectele producției şi consumului
de energie asupra mediului înconjurător,
investițiile mari de capital necesare în industrie,
orientarea către noi surse de energie alternativă,
costurile şi prețurile care nu mai sunt de mult o
certitudine sunt factorii cei mai importanţi care
modelează, în ultimii ani, industria de utilități la
nivel mondial.
» Citeste

SEMNAL EDITORIAL
• Comasarea spitalelor se face
prinşantaj, afirmă preşedintele
Comisiei de sănătate din Senat
• Schimbarea modelului de
compensare a medicamentelor a
lăsat o jumătate de milion de
pacienţi ...

SEMNAL EDITORIAL: "Educaţia în lume", de dr.
Dumitru Popovici
SEMNAL EDITORIAL: "Doctor Honoris Causa"
SEMNAL EDITORIAL: "Matematica. Olimpiadele
scolare cu rezolvari complete"
SEMNAL EDITORIAL: "Pedagogie aplicată"

SCOALA SAPTAMINII
Certificate europene de
competenţă linguală în

• Majoritatea medicilor de familie
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