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

În cadrul programului „OSCINT pentru management educațional
preuniversitar”, s-au desfășurat activitățile de formare pentru prima
grupă din cadrul primei serii regionale.
Structurate pe două module și șase discipline, cursurile s-au desfășurat
în următoarele locații:

NEWSLETTER

Centrul Regional
Centru

Casa Corpului Didactic Alba, Colegiul Tehnic
“Apulum”

Centrul Regional
”VEST”

Casa Corpului Didactic “Alexandru Gavra”
Arad

Centrul Regional
”NORD-EST”

Casa Corpului Didactic Bacău

Centrul Regional
”NORD-VEST”

Casa Corpului Didactic Cluj, Şcoala
”Constantin Brâncuşi”

Centrul Regional
”SUD-VEST”

Casa Corpului Didactic Dolj, Colegiul
Naţional “Elena Cuza”

Centrul Regional
”SUD”

Casa Corpului Didactic Ialomiţa, Grupul
Şcolar “Alexandru Ioan Cuza”

Seria I 1 regional 2012
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Prezentăm câteva impresii, comentarii și opinii exprimate de cursanți:
”Cursul Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului
didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul de
învăţământ preuniversitar, în societatea cunoaşterii a fost:
 foarte bine coordonat şi organizat;
 locaţia foarte bine aleasă cu o bază materială (IT) foarte bună,
care a funcţionat fără probleme;
 prezentarea cursurilor de către formatori a fost foarte bine
structurată determinând înţelegerea rapidă şi desfăşurarea
unor activităţi interesante, interactive care au dus la dezvoltarea
competenţelor manageriale;
 platforma este structurată foarte bine cu prezentare şi
accesibilitate rapidă”.
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”În calitate de beneficiar al programului de formare OSCINT pentru
management educațional preuniversitar pot spune acum, la sfârșitul
cursului, că toate modulele proiectului au contribuit la dezvoltarea
competențelor mele specifice societății cunoașterii”.
“Am participat cu mult interes la cursuri într-un cadru creativ și cu o
echipă de formatori deosebiți.”

Seria I 1 regional 2012

“Am fost impresionată pozitiv de multitudinea de tehnici, instrumente de
analiza și software specializat. Prin intermediul lor, mi-am dezvoltat
capacitatea superioară de decizie performantă în contextul
descentralizării administrative si al dezvoltării societății cunoașterii”.
“Felicitări tuturor formatorilor cursului pentru profesionalismul și
admosfera de lucru creată în cadrul grupei, pentru modul în care au
reușit să-i unească pe cursanți într-o echipă puternică și creative!”
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