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Data publicarii: Luni, 22 Martie 2010

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.

• 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

Formarea pentru
discipline matematice
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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".

Evenimente
Mass-media

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.

Semnal Editorial
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Comunicate de Presa

MULTIMEDIA

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.

Municipiul Iași are un nou campus
universitar

EDITORIAL
„Reforma” în Educaţie
începe cu tăieri

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.

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
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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

COMPANII
• 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 ...

Generali Asigurări şi Ardaf intenţionează să
fuzioneze pentru a deveni unul dintre cei mai
importanţi asigurători
ELSACO se transformă din partenerul român de
încredere în jucătorul internaţional de renume
“Ne aşteaptă un an cel puţin la fel de dificil ca

SCOALA SAPTAMINII
Certificate europene de
competenţă linguală în

• Majoritatea medicilor de familie
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din Mureş intenţionează să-şi
închidă cabinetele ...

limbi moderne, din acest an, la UBB
Cluj-Napoca

2010, dar sperăm ca a doua jumătate a anului să
aducă şi primele semne ale revenirii economice”
Edenred confirmă interesul pentru România prin
achiziţia business-ului Euroticket
Edenred cumpără Euroticket, al patrulea furnizor
autohton de tichete de masă şi cadou

Catedrele şi centrele Universităţii BabeşBolyai care asigură pregătirea în domeniul
limbilor moderne, în conformitate cu criteriile
europene, sunt autorizate, din acest an, să
elibereze "Certificate europene de competenţă
linguală în limbi moderne", corespunzător
regulilor europene de acreditare.
Potrivit unui comunicat al Consiliului de
Administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai,
transmis marţi, responsabilii europeni şi
americani ai programelor de pregătire în limbile
moderne au vizitat catedrele şi centrele
specializate ale Universităţii Babeş-Bolyai şi au
evaluat pozitiv organizarea, echipamentele,
strategia, conţinutul şi competenţa personalului
dedicat pregătirii studenţilor în limbi moderne.

• Ministerul Agriculturii vrea să
facă un pachet de propuneri
pentru a ajuta producătorii ...
• Prefectul de Sibiu cere
anchetarea celor care
incendiază terenurile agricole

» Citeste

• Mehedinţi: s-au stabilit
punctele de sacrificare a mieilor
pentru Paşte

INTERVIU
“Ne aşteaptă un an cel
puţin la fel de dificil ca
2010, dar sperăm ca a
doua jumătate a anului să
aducă şi primele semne
ale revenirii economice”
Declară Stanislav Uma, Director General şi
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al
companiei Ardaf, membră a Grupului Generali,
în interviul acordat în exclusivitate Portalului
www.Administratie.ro.
Stanislav Uma ne-a vorbit despre rezultatele
anului 2010, estimările pe care le poate face
pentru piaţa asigurărilor în anul 2011 şi ne-a
dezvăluit care a fost campionul produselor
Aradaf în anul ce a trecut.
» Citeste

EVENIMENT
Program educativ "Ora
de ştiinţă", pentru elevi
din Capitală
Programul educativ "Ora de ştiinţă", adresat
elevilor de clasa a cincea de la zece şcoli din
Capitală, se va desfăşura în perioada 14 martie 15 aprilie, se arată într-un comunicat al
Discovery Channel, transmis joi.
Iniţiat de Discovery România, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi
cu sprijinul companiei Fun Science, programul
se va desfăşura sub forma unor lecţii de fizică
interactive, cu demonstraţii şi experimente
amuzante, susţinute de o echipă de moderatori
şi educatori experimentaţi.
» Citeste

IDEI PENTRU LIDERI
Ce aplicatii sa pui pe iPad

un articol de Cezar Caluschi
Un manager modern trebuie sa fie pregatit in
permanenta sa adopte noile tehnologii si sa le
testezi cat mai repede cu putinta. Asa am trecut
de la laptopurile IMB Thinkpad/Lenovo la cele
Sony. Asa am trecut de la telefoanele Nokia la
iPhone. Asa mi-am luat primele e-readere: Sony
Reader de la Sony, Kindle de la Amazon sau
Nook de la Barnes & Noble. Si tot de aceea
m-am asezat la primele cozi on-line in aprilie
2010 ca sa-mi cumpar un iPad.
» Citeste
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