Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de
calitate”
Titlul proiectului „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii
de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea
cunoaşterii – OSCINT 2009”
Contract nr. POSDRU/85/1.1/S/63376

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi
Sportului (MECTS), a lansat vineri, 28 octombrie 2011,
programul de formare continuă ”OSCINT pentru Management
Educaţional Preuniversitar”. Cursurile se vor desfăşura în
perioada octombrie 2011 - august 2013, în Centrul Național
de Resurse, din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii
„Mihai Viteazul”, din Bucureşti și, începând cu luna aprilie
2011, în centrele regionale din Alba, Arad, Bacău, Cluj, Dolj,
Ialomița, Vrancea. Programul de formare este acreditat și se
desfășoară într-un interval de 45 de zile, după un orar flexibil,
stabilit de comun acord cu beneficiarul, însumând 91 de ore.
Obiectivul acestui program de formare este creşterea
performanţei manageriale în sistemul preuniversitar, prin
introducerea metodelor și instrumentelor moderne pentru
căutarea, identificarea, selectarea, interpretarea și analiza
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datelor relevante din surse deschise, necesare pentru
exercitarea

performantă

a

unei activităţi profesioniste,

colaborative, competitive şi creative.
Grupul țintă este constituit din personalul cu funcţii de
conducere,

monitorizare,

evaluare

şi

control

din

inspectoratele şcolare, structurile centrale şi locale ale
MECTS sau aflate în coordonarea/subordonarea acestora.
Participanții care nu au domiciliul în localitatea în care se vor
desfășura cursurile beneficiază de decontarea cheltuielilor
aferente transportului, cazării și mesei, după caz.
Înscrierile

se

pot

realiza

prin

intermediul

Inspectoratului Municipilului București și al Inspectoratelor
Școlare Județene, cu avizul MECTS. Persoană de contact
din cadrul MECTS: inspector Oana-Maria Dan, email
oana.dan@medu.edu.ro.
Programul este dezvoltat în cadrul proiectului strategic
„Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului
didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din
sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT
2009”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE),
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU) 2007-2013 şi contribuie la atingerea
obiectivelor Axei prioritare 1, vizând îmbunătăţirea accesului
la educaţie şi formare continuă, modernă şi de calitate.
Persoană de contact: Irena Dumitru
Tef: 0741039168; Fax: 021.3104714, e-mail: office@oscint.ro.
Detalii: www.oscint.ro
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