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Academia de Studii Economice a început etapa de
formare a directorilor de unităţi şcolare şi a
inspectorilor şcolari pentru descentralizarea
învăţământului preuniversitar
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• Europarlamentarul Cătălin Ivan apreciază
că Noua lege a Sănătaţii va izola România de
...
• Victor Ponta dă asigurări că toţi
parlamentarii PSD aflaţi în funcţie vor
rămâne ...

Tinerii impotriva violentei
Formare de consilieri si
asistenti suport

• Pentru 2012 prevad o prezenta la vot
extrem de puternica, ca reactie la abuzurile
puterii ...

• Ceportiţăcrede Traian Băsescu că ar
deschide Legea sănătăţii ...

În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel
de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul
proiectului "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de
descentralizare a învăţământului preuniversitar", contract POSDRU/1/1.1/S/8. Aceste cursuri de
formare fac parte din Activitatea "Desfăşurarea cursurilor de formare adresate celor 262 de
inspectori şi directori, asistenţi ai viitoarelor birouri de asistenţă judeţene şi ai Biroului Central
recrutaţi din 42 de judeţe din ţară".

• Mircea Duşa:CCR repingeîntotdeauna
contestaţiile pe legi care au implicaţii ...
www.machiavelli.ro

Derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiectul "Formarea de
consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a
învăţământului preuniversitar" are ca obiectiv principal "îmbunătăţirea managementului şi capacităţii
unităţilor de învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scara
naţională".
Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1
Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea
obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane - POS
DRU. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează acest proiect în prezent în
parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, The Red Point şi Agenţia OSC, având ca
dată de finalizare 31 octombrie 2011.
În cadrul cursurilor de formare din săptămâna 14-19 februarie 2011, participanţii eligibili au avut prilejul
de a dobândi cunoştinţe din domenii precum managementul educaţional, parteneriatul şcoală comunitate, aplicaţii IT utilizate în managementul şcolar, contabilitate şcolară etc. şi de a-şi forma
abilităţi pentru eficientizarea gestionării transformărilor determinate în cadrul şcolar de descentralizarea
învăţământului preuniversitar.

EDITORIAL
Cele trei falimente ale
educaţiei la români

Un editorial de Alina Mungiu-Pippidi publicat în
ziarul România Liberă
» Citeste

A fost lansat cel mai mare proiect din
istoria USAMV Iaşi

Calendarul activităţilor
educative naţionale
Calendarul activităţilor
educative regionale şi
interjudeţene 2011
Legea Educaţiei Naţionale
2011

COMPANIA SAPTAMINII

• Băsescu:Legea sănătăţii
deschideo portiţăadministraţiilor
locale; ...
• Investiţii de aproape 40 de
milioane de lei în municipiul Satu
Mare
• Aristotel Căncescu:Bugetul CJ
Braşov pe 2012 abia asigură
supravieţuirea - nici nu ...

• Parteneriat local pentru
construirea bazinului olimpic

Cursurile de formare desfăşurate în prima săptămână fac parte dintr-o amplă etapă de formare care se
desfăşoară în perioada 7 februarie - 31 martie 2011 sub îndrumarea coordonatorilor de centru din cadrul
Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Etapa de formare a directorilor de şcoli şi a inspectorilor şcolari în vederea implementării strategiei de
descentralizare cuprinde cursuri de formare pentru două serii din acest grup ţintă eligibil, derulate
simultan în fiecare dintre cele 5 centre ale programului de formare: Bucureşti, Iaşi, Timişoara,
Cluj-Napoca şi Constanţa.
Fiecare dintre cele 5 centre de formare cuprinde mai multe judeţe din zona geografică respectivă.
Centrul din Bucureşti are arondate judeţele Ilfov, Teleorman, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt,
Vâlcea, Giurgiu şi include şi Municipiul Bucureşti. Centrul din Iaşi cuprinde judeţele Iaşi, Bacău,
Botoşani, Suceava, Neamţ, Vaslui, Vrancea, Galaţi, cel din Cluj - Satu Mare, Maramureş, Bistriţa
Năsăud, Sălaj, Mureş, Alba, Sibiu, Covasna, Hunedoara şi Cluj. Judeţele Timiş, Arad, Bihor,
Hunedoara, Dolj, Caraş Severin, Mehedinţi, Gorj sunt incluse în Centrul Timişoara, iar Constanţa,
Călăraşi, Tulcea, Buzău, Ialomiţa, Brăila în Centrul din Constanţa.

Prima implementare cu
succes din Programul
“Clasa viitorului”

Compania Avitech, cu sprijinul furnizorului
canadian Smart Technologies şi al Primăriei
Municipiului Slatina, a finalizat cu succes
implementarea proiectului pilot al programului
“Clasa viitorului” pentru Colegiul Naţional “Ion
Minulescu” din Slatina. Evenimentul de
lansare al primei săli de clasă din program a
avut loc pe 9 decembrie, în prezenţa
reprezentanţilor presei şi ai administraţiei locale.
» Citeste

Beneficiarii acestor cursuri de formare sunt directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari, factori
cu putere de decizie în contextul descentralizării învătământului preuniversitar. În întreaga etapă de
formare vor participa peste 262 de cursanţi, dintre care 126 de inspectori din cadrul Inspectoratelor
Şcolare Judeţene, 126 de directori de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar şi 10 inspectori din
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deînot din Brăila
• CAPITAL:Proiectele imobiliare
intrateîn agonie vor muri anul
acesta

• Băsescu:Legea sănătăţii
deschideo portiţăadministraţiilor
locale; ...
• Premierul Emil Boc a semnat
numirea medicului Andrei
Georgescuîn funcţia de
subsecretar de ...
• Sistemul actual integrat de
urgenţă este eficient, susţin
rectorii Universităţilor de ...
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cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Principalele module care vor fi studiate şi aprofundate în cadrul acestor cursuri de formare sunt
Managementul organizaţiei şcolare în contextul descentralizării sistemului educaţional - 16 ore,
Proiecte pentru dezvoltarea comunitară - 16 ore, Managementul resurselor financiare în organizaţia
şcolară - 16 ore, Contabilitate pentru directori de şcoală şi inspectori şcolari - 16 ore, Aplicaţii IT în
managementul şcolar - 32 ore, Elemente de economie socială - 12 ore şi Antreprenoriat - 12 ore.
Evaluarea cursanţilor se va realiza de-a lungul a 8 ore, iar în funcţie de rezultate cursanţii vor primi un
număr de 25 de credite transferabile. Cursurile pentru fiecare serie vor dura 3 săptămâni şi vor cuprinde
136 de ore de formare şi 8 ore de evaluare - în total 144 de ore în sistem faţă în faţă şi online.
După încheierea cursurilor de formare, vor fi selectate din grupul ţintă din fiecare judeţ câte două-trei
persoane care vor deveni asistenţi suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a
învăţământului preuniversitar. Asistenţii suport selectaţi formaţi vor fi persoane resursă la nivelul
comunităţii lor, capabile să gestioneze schimbările antrenate de descentralizarea sistemului de
învăţământ preuniversitar. Ei vor avea responsabilitatea de a acorda consultanţă în ceea ce priveşte
descentralizarea în cadrul birourilor de asistenţă care vor înfiinţate la finalul proiectului la nivel central şi
judeţean.

SCOALA SAPTAMINII
Premiul I pentru
Universitatea "Danubius"
la Sesiunea Internațională
de Comunicări Științifice
"Sententia"

Studenții Facultății de Drept a Universității
"Danubius" din Galaţi au participat cu succes
la Sesiunea Internațională de Comunicări
Științifice Studențești "Sententia", organizată de
Universitatea
"Constantin
Brâncuși"
din
Târgu-Jiu. Pe scena Sententia, studentii
danubieni au avut posibilitatea de a-și prezenta
propriile realizări și creații precum și de a
schimba opinii și idei valoroase într-una din
secțiunile: Relații Internaționale și Științe Sociale;
Administrație Publică și Istorie.
» Citeste

Pentru grupul 3 de beneficiari, această etapă de formare reprezintă un important pas în acumularea de
informaţii din domeniul managementului educaţional şi în identificarea de oportunităţi şi iniţiative în
sprijinul şcolilor pe care le conduc. Cursurile de formare aduc o altă abordare a managementului
organizaţiei şcolare din perspectiva descentralizării şi abilitează cursanţii în subdomenii ale
managementului educaţional, abordând teme extrem de actuale cu aplicabilitate atât în managementul
unei unităţi de învăţământ, cât şi în managementul clasei, al relaţiilor interpersonale, al proiectelor şi
programelor educaţionale.

INTERVIU
Prof. univ. dr. Constantin
Copotoiu: “Politicul nu
are ce căuta la nivel de
universitate”

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie
Târgu Mureş, prof. univ. dr. Constantin
Copotoiu, a declarat într-un interviu acordat
Agenţiei Agerpres că politicul nu trebuie să se
amestece în problemele universităţii, încălcând
autonomia universitară prevăzută în Legea
Educaţiei şi principiul libertăţii academice.
» Citeste

EVENIMENT

"Aceste cursuri reprezintă o reală oportunitate de instruire şi formare într-un mediu educaţional nou,
cum este cel al descentralizării, prin studiul interactiv al unor module extrem de utile pentru un director
de şcoală. Dezbaterea unor teme ca managementul şcolar actual, relaţia Şcoală - Comunitate,
managementul finanţelor în cadrul unei unităţi de învăţământ în acest context economic, schimbul de
opinii şi de informaţii şi prezentarea bunelor practici cred că vor fi cele mai mari câştiguri dobândite în
urma acestor cursuri", a afirmat unul dintre directorii de şcoală prezenţi săptămâna trecută la cursurile
de formare de asistenţi suport.
Pentru seria I, cursurile de formare şi instruire în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar
vor continua în săptămânile 7-12 martie şi 21-26 martie, iar pentru seria a II-a - în perioada 14-19 martie
şi 26-31 martie 2011.

Conf. dr. Alexandru Irimie
este noul rector al
Universităţii de Medicină
şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu" din Cluj-Napoca
Membrii comunităţii academice din Universitatea
de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu"
Cluj-Napoca şi-au ales structura de conducere:
Consiliile facultăţilor, Senatul şi Rectorul, pentru
următorii 4 ani.
» Citeste

IDEI PENTRU LIDERI
Ce aplicatii sa pui pe iPad

un articol de Cezar Caluschi
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 !

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

Vizitatori

CELE MAI NOI ARTICOLE
Liceele din Timiş cu promovabilitate slabă la Bac sunt obligate să-şi reducă numărul de
clase
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Profesorul Corneliu Munteanu a prezentat programul managerial pe care îl propune dacă
va fi ales rector al Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi
Protecția căluților de mare a fost negociată de studenții Universității "Danubius" din Galaţi
Peste 18.000 de elevi din Buzău vor intra la ore pe baza cartele de acces

TINERII IMPOTRIVA VIOLENTEI
La Braşov a avut loc Conferinţa Naţională a
Comunicatorilor
O nouă călătorie de învăţare în cadrul Proiectului
„Tinerii Împotriva Violenţei”
La Braşov a avut loc conferinţa finală din cadrul
proiectului „Tinerii împotriva violenţei”
Activitatea organizaţiei „Salvaţi copiii” în proiectul
„Tinerii împotriva violenţei”
„Proiectul doreşte să refacă sistemul de raportare
şi monitorizare a cazurilor de violenţă şcolară”
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