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FINALIZARE DE PROIECT
POS DRU
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei Naționale (MEN), anunță finalizarea proiectului - cofinanţat din Fondul
Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU) 2007-2013 - „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale
personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare și control din sistemul
preuniversitar, în societatea cunoașterii – OSCINT 2009”.
Proiectul strategic, în valoare de 4.590.000 euro (19.750.000 lei), a fost
demarat la data de 01.09.2010, cu o perioadă de implementare de 3 ani.
Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea performanţei manageriale a
personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din cadrul MEN şi
din instituţiile subordonate/coordonate, în vederea îmbunătăţirii procesului decizional
în sistemul de învăţământ preuniversitar, în contextul descentralizării administrative şi
al dezvoltării societăţii cunoaşterii. Grupurile ţintă au fost constituite din personal cu
funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare,
structurile centrale și locale ale MEN sau aflate în coordonarea/subordonarea
acestora, precum şi din directori ai unităților de învățământ preuniversitar.
Activitățile desfășurate prin proiect au condus la atingerea tuturor obiectivelor
asumate, iar printre rezultatele obținute, pot fi amintite:


introducerea în COR a 11 noi ocupații, pentru care s-au elaborat și
aprobat 10 standarde ocupaționale, precum și o analiză ocupațională,

validată și pusă la dispoziția Partenerului (MEN), pentru valorificare
ulterioară;


proiectarea și acreditarea unui modul de formare, focalizat pe
competențele din sfera Intelligence, caracteristice societății cunoașterii,
relevante pentru activitatea grupului țintă;



promovarea lucrului colaborativ, prin operaționalizarea unei platforme
de tip CMS, dezvoltată și adaptată cerințelor specifice de formare a
grupului țintă;



operaționalizarea unui Centru Național de Resurse, alături de alte 7
centre regionale de formare (acoperind cele 8 Euroregiuni ale țării),
integrate în rețeua națională OSCINT;



asigurarea materialelor didactice și a celor de informare, având ca
obiectiv conștientizarea grupului țintă cu privire la utilitatea și importanța
metodelor și instrumentelor din sfera Intelligence, atât pentru un
management performant, cât și pentru activitatea didactică curentă;



îmbunătățirea capacității decizionale a persoanelor din grupul țintă de a
adopta decizii mai bune, în contextul descentralizării administrative și al
dezvoltării societății cunoașterii.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să ne contactaţi la
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Şoseaua Odăi nr. 18, Sector 1,
Bucureşti, e-mail: ani@sri.ro. Persoană de contact: Irena Dumitru, telefon:
021.410.65.50/1133, fax: 021.310.47.50, e-mail: idumitru@dcti.ro.

