FIȘĂ DE PROIECT NR.21

TITLUL PROIECTULUI: Manager pro-activ
Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1.
Descrierea proiectului
Obiectiv general:
Îmbunătățirea
calităţii
managementului
educațional
preuniversitar
prin
dezvoltarea/îmbunătățirea/formarea unui set de competente adecvate noii legislații si dobândirea unei
perspective comprehensive multifuncționale pentru personalul de conducere, monitorizare, evaluare
si control din sistemul de învățământ preuniversitar, pentru asigurarea unei mai bune adaptări a
educaţiei si formarii profesionale iniţiale la nevoile pieţei muncii şi societății bazate pe cunoaștere.
Obiective specifice:
O1. Eficientizarea activității manageriale în învățământul preuniversitar, prin elaborarea de
instrumente specifice manageriale care să răspundă nevoilor rezultate din analiza diagnostic la nivel
de manageri, de inspectorate școlare şi de sistem, pentru eficientizarea abordării strategice ce va duce,
ulterior, la creșterea ratei succesului școlar şi social, cu impact asupra integrării pe piața muncii.
O2. Elaborarea de instrumente pentru
raportare manageriala care să ofere conducerii
unităţilor/instituțiilor de învățământ şi sistemului național informații complete asupra aspectelor
specifice învățământului preuniversitar, să faciliteze deciziile, elaborarea politicilor şi strategiilor la
toate nivelurile şi să eficientizeze activitatea managerială, prin reducerea timpului alocat administrării
în favoarea monitorizării procesului de predare – învățare - evaluare şi a creşterii calităţii educaţiei.
O3. Consolidarea competentelor profesionale ale personalului de conducere, monitorizare, evaluare si
control din învățământul preuniversitar, prin îmbunătățirea accesului şi a participării la oportunităţi de
formare continua în domenii prioritare specifice noii legi şi legislației terțiare, prin intermediul unui
program de formare continua inovativ, bazat pe nevoile de formare identificate la nivel individual,
local si de sistem si pe noile standarde ocupaționale pentru categoriile de personal de conducere.
Activitățile principale ale proiectului:
A0. Managementul proiectului
A1. Informare şi publicitate
1

A2: Analiza-diagnostic a nevoilor de formare, a nivelului competentelor manageriale deținute de
personalul cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele școlare şi
unităţi școlare/instituții conexe (directori, directori adjuncți)
A3: Elaborarea unor seturi de instrumente de lucru
A4. Extinderea şi dezvoltarea unei aplicații informatice suport
A5. Elaborarea programului de specializare a competentelor manageriale
A6. Furnizarea programului de specializare a competenţelor manageriale destinate membrilor
grupului țintă
A7. Caravana națională de diseminare a rezultatelor implementării programului de formare
Parteneriat:
Beneficiar: MEN
P1, P2: entități private care desfășoară activități relevante și care demonstrează că au în obiectul de
activitate al instituției și activitatea/activitățile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

Activitățile în care vor fi implicați partenerii:
P1: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
P2: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Valoarea estimata a proiectului:
Echivalentul în lei a 3.000.000 EUR

Pagina 2 din 2

