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“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod
activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a
învăţământului preuniversitar”

Mass media
Băsescu şi PDL, ţinuţi la barieră de UDMR
12/01/2012 12:13, Adevărul

Opoziţia UDMR în privinţa posibilităţii asumării răspunderii pe legea sănătăţii,
idee discutată neoficial în PDL, a „cântărit greu" şi în abandonarea definitivă
a acestei soluţii. „Nu se poate ajunge la asumarea răspunderii pe legea
sănătăţii în acest moment, cunoscând foarte bine proiectul, cunoscând foarte
bine reţinerile colegilor şi discuţiile pe care le-am avut în grup şi pe care
urmează să le avem în continuare şi cu specialiştii. Asumarea pe acest
proiect nu este posibilă", a insistat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Alegeri interne cu probleme la USL
12/01/2012 12:03, Puterea

Victor Ponta a propus validarea publică a candidaţilor USL pentru alegerile
locale şi parlamentare din noiembrie. Doar că strângerea de semnături de la
cetăţeni produce confuzie în rândul candidaţilor din teritoriu. Dacă unii habar
nu aveau de decizia lui Ponta, alţi membri USL critică dur decizia.

Finanţat din Fondul Social European şi derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, Proiectul strategic “Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de
descentralizare a învăţământului preuniversitar", contract POSDRU/1/1.1/S/8 se desfăşoară pâna la data de
31 octombrie 2011.
- De două săptămâni au început cursurile de formare a directorilor de unităţi şcolare din învăţământul
preuniversitar şi a inspectorilor şcolari din Inspectoratele Şcolare Judeţene în domeniul
descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar. Domnule Vladimir Enăchescu, spuneţi-mi,
vă rog, care este obiectivul principal al acestei etape din cadrul Proiectului “Formarea de consilieri şi
asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”?
- Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea managementului şi a capacităţii unităţilor de
învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scară naţională. În acelaşi
timp, prin acest proiect se urmăreşte asigurarea serviciilor de consultanţă prin formarea unor categorii
profesionale cu competenţe specifice pentru implementarea descentralizării. Comunicarea privind
implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor,
informarea şi comunicarea prin constituirea unei biblioteci oficiale a descentralizării şi a unei baze de date
pentru monitorizare, acordarea de suport în domeniul descentralizării prin înfiinţarea unor structuri operaţionale
(birouri de asistenţă) la nivel central şi la nivel judeţean, precum şi informarea în şcoli şi comunitate despre
prevederile Strategiei descentralizării prin derularea unei campanii de comunicare care să operaţionalizeze
circuite de comunicare între birourile de asistenţă, instituţiile care gestionează competenţe descentralizate şi
media sunt principalele arii de competenţă în care cursanţii sunt formaţi.
- Câte persoane vor urma aceste cursuri şi care este ponderea fiecărui grup ţintă (directori de şcoală,
inspectori şcolari, inspectori din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului)?
- Beneficiarii întregului proiect sunt în număr de 1.766 de cursanţi, grupaţi în 3 categorii astfel:
Grupul 1: 1.000 de profesori membri ai Consiliilor de Administraţie din şcoli, din 42 de judeţe;
Grupul 2: 420 de membri ai Consiliilor locale din localităţi, din 42 de judeţe;
În această etapă de formare va participa însă Grupul 3 de beneficiari, constituit din 262 de persoane, dintre
care 126 de inspectori şcolari, 126 de directori de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar şi 10 inspectori
din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
- Care este modalitatea de structurare şi desfăşurare a cursurilor de formare?
- Toate disciplinele sunt abordate într-o manieră dinamică, stilul de susţinere a acestora este orientat în direcţia
satisfacerii nevoilor de cunoaştere ale cursanţilor, de aşa manieră încât să se dezvolte o atmosferă de
colaborare eficientă în vederea atingerii obiectivelor propuse. Disciplinele abordate diferă ca număr de ore
alocat în funcţie de aria de cuprindere şi aplicabilitate.
- Care sunt tematicile abordate în cadrul cursurilor şi care este rolul fiecăreia în formarea grupului
ţintă?
- Disciplinele abordate în cadrul Grupului ţintă 3 sunt următoarele: “Managementul organizaţiei şcolare în
contextul descentralizării sistemului educaţional”, “Şcoala şi comunitatea”, “Proiecte pentru dezvoltarea
comunitară”, “Managementul resurselor financiare în organizaţia şcolară”, “Contabilitate pentru directori de
unităţi şcolare/inspectori şcolari”, “Aplicaţii IT în managementul şcolar”, “Elemente de economie socială”,
precum şi “Antreprenoriat”. Toate aceste discipline urmăresc dezvoltarea unor abilităţi conform celor exprimate
în obiectivele anterior menţionate.
- Ce beneficii le aduce cursanţilor certificarea pe care o vor obţine în urma acestor cursuri de
formare?
- Pentru inspectorii şcolari şi directorii de unităţi şcolare, proiectul aduce următoarele beneficii: o nouă abordare
a managementului organizaţiei şcolare din perspectiva descentralizării; oportunitatea de a fi formaţi în domeniul
managementului educaţional, mai exact în antreprenoriat educaţional, economie socială, proiecte educaţionale,
contabilitate, managementul resurselor financiare, relaţii comunitare; tratarea unor teme actuale atât în
managementul educaţional, cât şi în managementul clasei, al relaţiilor interpersonale, al proiectelor şi
programelor educaţionale; capacitatea de a gestiona eficient situaţiile determinate de descentralizarea
sistemului de învăţământ; în plan personal, cunoştinţele şi abilităţile primite şi formate în cadrul cursurilor vor
crea în rândul cadrelor didactice, inspectorilor şi reprezentanţilor MECTS o viziune mai amplă a procesului
educaţional şi competenţele necesare asigurării consilierii celor interesaţi în management educaţional şi în
descentralizare.
De altfel, formarea obţinută în urma evaluării le oferă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia
implementării Strategiei de Descentralizare a Învăţământului Preuniversitar, la nivelul organizaţiilor şi
comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.
- Din ce aţi remarcat până acum, cum a fost primită de către directorii de unităţi şcolare şi de către
inspectorii şcolari iniţiativa realizării unor astfel de cursuri?

Top editoriale
Băsescu cel urât
12/01/2012 12:17, Florin Negruţiu, Gândul

Îl privesc pe Traian Băsescu cum zâmbeşte satisfăcut la
televizor. I-a zis-o lui Raed Arafat, acest venetic sirian
care, nu se ştie cum, a devenit peste noapte cea mai
populară figură din România. Pentru el se semnează
petiţii, se transmit mesaje de solidaritate, se iese chiar în stradă. Intolerabil!
Nu ştiu care parte din afirmaţia lui Traian Băsescu este mai dezgustătoare.
Bagatelizarea muncii unui om? Insinuarea meschină că Raed Arafat este în
realitate un profitor al statului?

Mari de stat, mici la suflet
12/01/2012 12:11, Radu Călin Cristea, Adevărul

Înainte ca preşedintele Traian Băsescu să fi anunţat
pachetul de măsuri anticriză, scriam că pauperizarea
programată a populaţiei şi reformele bezmetice din
sistemul medical vor fi aducătoare de moarte. Între victimele previzibile bătrânii şi copiii de vârste mici. Acele profeţii de bun-simţ aveau să fie
confirmate în timp de statistici oficiale. Mă opresc din nou asupra copiilor fără
apărare împinşi în gura morţii de un regim care şi-a făcut, de altfel, publice
intenţiile de a despovăra bugetul asistenţei sociale de „năzbâtiile" din perioada
„veseliei parlamentare".

Top comentarii
Bilanțul anului 2011 – perspectiva
asupra opoziției
11/01/2012 15:34, Dan Mihalache

2011 a debutat în forță prin încheierea pe 5 februarie a
acordului privind constituirea Uniunii Social Liberale. În
cursul lunii ianuarie, PNL și PC formaseră Alianța de
Centru Dreapta. Uniunea Social Liberală s-a constituit
așadar între social-democrați și noua Alianță de Centru Dreapta cu
specificarea foarte clară a faptului că între cele două componente va exista o
paritate în ceea ce privește candidaturile. Nu vom rememora acum aici toate
momentele pe care noua opoziție unită le-a parcurs în 2011. Câteva elemente
merită însă subliniate.

Egoul Președintelui vs. ambiția dr.
Arafat
10/01/2012 22:45, Adriana Săftoiu, Voxpublica

Nu îl bănui pe Președinte că are o miză personală în
subiectul ”Arafat”. Nici nu îl bănui că s-a specializat în
managementul Sănătății, așa încât să fi ajuns singur la
concluziile pe care le susține atât de aprig, concluzii
aflate în opoziție cu varianta ”stângistului” Arafat. Îl suspectez însă pe
Președinte de ceva mult mai periculos decât de erori de argumentație.

Top interviuri
"Pentru 2012 prevad o prezenta la vot
extrem de puternica, ca reactie la
abuzurile puterii actuale"
12/01/2012 13:45

Declara Ana Birchall, secretar executiv pentru relatiile
internationale al Partidului Social-Democrat, in interviul
acordat portalului Machiavelli.ro. Liderul PSD afirma ca
principalele evenimente politice ale anului trecut, cu
repercursiuni ce se vor vedea si in 2012, au fost coagularea fortelor opozitiei
sub sigla USL si decizia Guvernului de de comasare a alegerilor locale si
parlamentare.
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"Crin Antonescu este omul politic al
anului, deoarece a avut o contributie
decisiva la infiintarea ACD si USL, cele
mai importante proiecte politice din
2011"

- Cursanţii au îmbrăţişat cu entuziasm iniţiativa noastră de a susţine aceste cursuri şi au demonstrat dorinţa de
a participa, în acest sens putem observa şi numărul mare de înscrieri înregistrate. Implicarea în cadrul
activităţilor, precum şi deschiderea şi împărtăşirea experienţelor vin în sprijinul afirmaţiilor anterioare.
- Ca asistent coordonator al Centrului de Formare Constanţa, care este opinia dumneavoastră despre
cursurile de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari din cadrul Proiectului
“Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a
învăţământului preuniversitar”?
- Personal, consider această activitate ca fiind una extrem de dinamică, dar care, fiind orientată către societate,
ne solicită pe toţi cei implicaţi activ în acest proiect să fim orientaţi către viitor, să facem posibil progresul,
precum şi să transmitem acest suflu tuturor celor ce pot face o diferenţă în direcţia urmărită.

06/01/2012 23:14

Afirma Presedintele Partidului Conservator, Daniel Constantin, in interviul
acordat portalului Machiavelli.ro.

Top ştiri
Europarlamentarul Cătălin Ivan
apreciază că Noua lege a Sănătaţii va
izola România de restul Europei
12/01/2012 13:20, Agerpres

Legea Sănătăţii promovată de autorităţile de la Bucureşti nu ar face decât să
continue procesul de izolare a României de restul Europei, în cazul în care ar
fi adoptată, a susţinut liderul grupului europarlamentar PSD din Parlamentul
European, Cătălin Ivan.
Pentru a fi in permanenţă la curent cu ştirile şi noutăţile din politică,

Victor Ponta dă asigurări că toţi
parlamentarii PSD aflaţi în funcţie vor
rămâne candidaţi pentru colegiile lor

abonează-te gratuit la newsletter-ul Machiavelli !

11/01/2012 22:22, Agerpres

PSD a decis ca la alegerile din toamnă toţi parlamentarii social-democraţi
aflaţi în funcţie să rămână candidaţi pentru colegiile lor, a declarat miercuri
Victor Ponta, care şi-a exprimat speranţa că şi la PNL se va proceda la fel.
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