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, pe data de 28 octombrie 2011.
Programul de formare continuă ”OSCINT pentru Management Educaţional Preuniversitar”.
Cursurile se desfăşoară 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 mai 2012, în centrele regionale din Alba, Arad, Bacău, Cluj, Dolj,
Ialomița şi Vrancea.
Programul de formare este acreditat și se desfășoară, la nivelul Centrului Regional Centru,
prin Casa Corpului Didactic Alba, după un orar flexibil, însumând, pentru fiecare grupă de
cursanţi, 89 de ore şi 25 CPT.
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 datelor relevante din surse deschise,
necesare pentru exercitarea performantă a unei activităţi profesioniste, colaborative,
competitive şi creative. Se urmăreşte conştientizarea grupului ţintă cu privire la utilitatea şi
importanţa metodelor şi instrumentelor societaţii cunoaşterii, atât pentru un management
performant, cât şi pentru activitatea didactică curentă.
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.
Grupul țintă este constituit din personalul cu funcţii de conducere, monitorizare,
evaluare şi control din inspectoratele şcolare judeţene şi din unităţile şcolare.
Înscrierile se pot realiza prin intermediul Caselor Corpului Didactic din fiecare regiune
reprezentată conform procedurilor interne aplicabile.
Detalii: www.oscint.ro, www.ccdab.ro .

