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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.

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.

Mass media
Detaliile bataliei de culise dintre taberele Boc si Blaga
16/03/2011 13:05, Hotnews.ro

Cei doi candidati la sefia PDL au lansat in lupta toate armele de care dispun
pentru a obtine sustinerea organizatiilor. In timp ce Emil Boc se foloseste de
pozitia de premier, Vasile Blaga mizeaza pe pozitia de organizator al
Conventiei Nationale a PDL. Potrivit surselor Hotnews.ro apropiatii lui Emil Boc
il sfatuiesc sa-si mentina functia de premier pana la Conventie pentru a-si tine
aproape sefii de organizatii. De partea cealalta, Blaga doreste sa schimbe
criteriul de stabilire a numarului de delegati de la congres, fapt care i-ar
creste sansele la sefia PDL.

Miza renunţării lui Băsescu
16/03/2011 12:24, România Liberă

Când s-a referit, luni seara, la recuplarea alegerilor prezidenţiale cu cele
parlamentare, chiar şi cu preţul renunţării la o parte din mandat, preşedintele
Traian Băsescu nu a făcut decât să reia o idee lansată în octombrie 2009.
Adică, înainte de a fi câştigat cel de-al doilea mandat. Atunci, într-o dezbatere
organizată de Grupul pentru Dialog Social, şeful statului spunea că ar fi dispus
să renunţe la doi ani dintr-un viitor mandat al său pentru ca până în 2012 să
fie revizuită Constituţia.

Top editoriale
Alegeri în PDL: preşedintele luptă în
locul lui Boc
16/03/2011 12:31, Rodica Ciobanu, Gândul

A câştigat de două ori Primăria Capitalei, de două ori
Preşedinţia României şi două referendumuri naţionale,
însă recucerirea propriului partid se dovedeşte mai
complicată decât anticipase. De fapt, Traian Băsescu nu
a înaintat nici cu un centimentru pe traseul marcat de unul din consilierii săi
prezidenţiali, cu steagul strălucitor al "revoluţiei".

Băsescu: locomotiva PDL sunt numai eu
16/03/2011 12:25, Laurenţiu Mihu, România Liberă

Cum era de aşteptat, şeful statului a ieşit la rampă şi a
trasat tuşele majore care delimitează teritoriul celor două
mari lupte din zona PDL: cea internă şi cu bătaie scurtă pentru vârful partidului - şi cea cu miză personală şi cu
bătaie mai lungă - pentru viitorul politic al lui Traian
Băsescu. Ieşirea publică, marţi seară, a preşedintelui la
TVR are şi un dublu tăiş: limpezeşte o parte din ape şi le
tulbură mai mult pe celelalte.

Top comentarii
Consilierii Poporului

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.

16/03/2011 11:15, Adrian Năstase, Jurnalul Naţional

Epoca demnitarilor pare pe sfârşite. Epoca purtătorilor
de cuvânt nici n-a apucat să înceapă. Am intrat abrupt în
Epoca de Aur a Consilierilor. Pentru Guvernul României,
vorbeşte cu poporul doamna Vass. Pentru Preşedinţia
României, face acelaşi lucru domnul Lăzăroiu. Ca să dau
doar exemplele cele mai grăitoare (literalmente, pentru că
domniile lor grăiesc public cam de trei ori pe
săptămână).

Reforma statului la nivel de şezătoare

Pentru a fi in permanenţă la curent cu ştirile şi noutăţile din politică,

15/03/2011 15:44, Gabriel Mutu

abonează-te gratuit la newsletter-ul Machiavelli !

Cel de-al doilea mandat al preşedintelui s-a născut sub
auspicii favorabile domniei sale. Mizele sale politice erau
de acum la un alt nivel. Câştigase toate bătăliile
electorale, fusese deputat, ministru în mai multe guverne,
primar al capitalei samd. Din decembrie 2009, ţinta
preşedintelui trebuia să fie alta: o reformă reală a statului
care ar fi trebuit să vizeze modificări de substanţă atât la nivel constituţional
cât şi instituţional.

Top interviuri
"Majoritatea poate fi schimbată printr-o
decizie a UDMR sau după Congresul
PDL"
09/03/2011 14:11, Agerpres

Preşedintele Partidului Social Democrat, Victor Ponta, co-preşedinte al
Uniunii Social Liberale, a acordat un interviu Agenţiei Agerpres în care
vorbeşte despre situaţia politică actuală şi din interiorul partidului pe care îl
conduce.

"Obiectivul ca USL să facă peste 50%
este depăşit cu 10 - 15 procente"
09/03/2011 14:10, Agerpres

Senatorul liberal Teodor Meleşcanu, care împlineşte, joi,
70 de ani, vorbeşte, într-un interviu acordat Agenţiei
Agerpres, despre cariera sa de diplomat, despre România după 20 de ani de
evoluţii politice, despre relaţia PNL cu PC, respectiv despre posibilitatea unei
fuziuni între cele două formaţiuni, despre Uniunea Social Liberală şi aderarea
României la Schengen.

Top ştiri
Uniunea Social Liberală ar obţine 63%
din voturi dacă duminică ar avea loc
alegeri parlamentare
16/03/2011 14:11
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