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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 luna octombrie, a fost finalizată cu succes formarea
primelor două grupe din cadrul celei de-a cincea serii
de cursanți a programului „OSCINT pentru
management educațional preuniversitar”,

Caracterul interactiv al sesiunilor de formare, integrarea
unei tehnologii novatoare și activitatea colaborativă,
derulată în cadrul unei platforme dedicate au creat
premisele pentru instruirea în cele mai bine condiții a
persoanelor din grupul țintă.
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Progamul a primit aprecieri din partea formabililor, care
au evidențiat utilitatea metodelor și instrumentelor
OSCINT, care pot oferi soluții pentru procesul
educaţional:
”La finalizarea cursurilor pe care le-am urmat în cadrul
OSCINT, un feed-back apreciativ se conturează
inevitabil. Nu poţi să nu fii impresionat de calitatea
prestaţiei unor adevăraţi profesionşti, agreabili în
comunicare, dar şi bine pregătiţi în domenii complexe,
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ca legislația sistemului de intelligence, informatică,
instrumente
de
analiză
și
software
specializat, management, cultură organizatională, etc.
Metodele de analiză şi interpretare a informaţiei, care
ne-au fost prezentate în cadrul cursului, au
corespondenţă în activitatea managerială pe care noi o
desfăşurăm şi cred, cu toată convingerea, că îmi vor fi
utile în găsirea unor căi de rezolvare a problemelor cu
care ne confruntăm în procesul educaţional”.
“Pentru cadrele didactice cu funcţii de conducere,
beneficiare
ale Programuluil
de
formare pentru
management educațional preuniveristar, activităţile la
care am participat s-au dovedit a fi interesante și utile,
fiind receptate ca o necesară completare a experienței
noastre în domeniul didactic. Am putut adăuga
expertizei
noastre
elemente
noi,
privind rolul
tehnologiei informației în procesele instructiv-educative
din
învățământul
preuniversitar, evaluarea
şi
valorificarea informaţiei în scopul optimizării deciziilor,
utilizarea unor metode și instrumente specifice
intelligence-ul educațional şi societății cunoaşterii”.
“Având ca obiectiv principal dezvoltarea competenţelor
manageriale ale personalului didactic cu funcţii de
conducere, îndrumare şi control din sistemul
preuniversitar, în societatea cunoaşterii, Programul de
formare OSCINT pentru management educațional
preuniveristar a abordat teme şi subiecte de real
interes
pentru
participanţi.
Cred
că formarea
profesională şi permanenta perfecţionare a actului
managerial constituie un imperativ al societăţii bazate
pe cunoaşterete, în sprijinul creşterii şi dezvoltării
acesteia”.
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