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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 grupa a
doua din cadrul primei serii regionale. Cursurile s-au desfășurat în
următoarele locații:
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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

Centrul Regional
”SUD”

Colegiul Naţional “Elena Cuza”
Casa Corpului Didactic Ialomiţa
Grupul Şcolar “Alexandru Ioan Cuza”
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Am selectat câteva impresii, comentarii și opinii exprimate de cursanți
referitoare la programul de formare urmat:


”Prin participarea la Programul de formare OSCINT pentru
management educațional preuniveristar, cred cu toată
convingerea că am câştigat un plus de experienţă, atât în
domeniul conducerii unei unităţi de învăţământ, cât şi în sfera
mai largă, a interrelaţionării profesionale. Am beneficiat de
cursuri şi seminarii interesante şi am avut acces la multe
materiale de informare, care, în mod cert, îşi vor găsi
aplicabilitatea în activitatea noastră curentă. Totodată, a fost un
bun prilej pentru o comunicare deschisă, pragmatică între noi –
participanţii, veniţi din zone diferite, cu particularităţi didactico educaţionale şi de mediu diferite. Mulţumim organizatorilor”.



”Am participat la cursurile şi seminariile Programului de formare
OSCINT pentru management educațional
preuniveristar.Consider că aceste activităţi mi-au fost deosebit
de utile, pentru că, în actualul sistem preuniversitar din ţara
noastră, dezvoltarea competenţelor manageriale ale
personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi
control chiar este o necesitate. Felicitări instituţiei şi colectivului
care a iniţiat şi a derulat acest Program, pentru că a ştiut să vină
în întâmpinarea unor nevoi de cunoaştere din sistemul
preuniversitar, dar şi în dezvoltarea societăţii contemporane”.



”Doresc să transmit organizatorilor Programului de formare
OSCINT pentru management educațional preuniveristar, toate
mulţumirile şi aprecierile pentru modul în care au reuşit să ne
introducă într-un domeniu care părea - cel puţin la început străin, inabordabil şi complicat. Tot ce ştiam despre noţiunile şi
teoriile ”intelligence” provenea din filmele cu James Bond, însă
structura cursului şi felul în care temele au fost predate s-au
dovedit adevărate căi de accesare interesantă a acestui
domeniu. Datele transmise de către formatorii cursului, precum
şi ideile vehiculate în cadrul seminariilor au o bună
corespondenţă cu problemele cu care noi ne confruntăm în
activitatea curentă de conducere, îndrumare şi control”.
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