Q.E.D. – Management democratic pentru o rețea educațională de calitate
- Informații –
18.07.2018
Primul apel pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul
Tinerilor în România, finanțat prin Mecanismul European SEE (granturile finanțate de
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) a adus aprobarea unui proiect adresat învățământului
preuniversitar.
Proiectul este denumit Q.E.D. – Management democratic pentru o rețea
educațională de calitate, și are un buget solicitat și aprobat de 26.400 Euro. Va fi implementat
în perioada septembrie 2018- februarie 2020.
Obiectivele principale ale proiectului provin din planul managerial al instituției :
1. Îmbunătățirea managementului la cele trei niveluri: al ISJ Dâmbovița, al școlilor și al clasei
prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficiență, pentru a crește
calitatea în educație.
2. Creșterea calității procesului de predare-învățare prin modernizarea abordării învățării, a
sistemului de evaluare a calității în educație.
3. Asigurarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant în județul Dâmbovița,
compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educația de calitate prin asigurarea
politicilor de echitate socială și a egalității de șanse pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.
În urma participării la cursuri, inspectorii școlari vor lucra cu școlile aflate în
responsabilitate (scolile din sector) pentru a le sprijini să revizuiască/realizeze PDI-uri și PASuri și pentru a le ajuta să le și operaționalizeze și aplice implicând toți actorii și urmărind
realizarea obiectivelor. Se vor realiza materiale/instrumente didactice și manageriale derivate
din cursuri, se va propune un CDS și se vor organiza ateliere/cursuri de formare cu profesori și
directori din județ.
Bugetul cuprinde sume (taxa curs, transport, cazare și masă) pentru mobilități de
învățare (cursuri și vizite de studiu) după cum urmează :
- ”Construirea culturilor școlare democratice” - Norvegia, curs structurat și vizită de studiu de
5 zile – octombrie 2018 – 4 persoane;
- ”Profesorul ca agent al schimbării” - Norvegia, 5 zile de curs structurat și stagii de observare
– decembrie 2018 – 4 persoane;
- ”Societate diversă – abordare școlară diversă”- Islanda, 8 zile de curs structurat – aprilie 2019
– 2 persoane.
În plus vor mai fi bani pentru pregătirea lingvistica a participantilor, care se va realiza
în lunile septembrie-octombrie 2018.
Selecția echipei de implementare se va realiza între ultima parte a lunii august – prima
parte a lunii septembrie 2018.
Selecția participanților la mobilități se va realiza pe baza unei proceduri care va fi
realizată și publicată până la data de 3 septembrie 2018.
O condiție a participării la cursuri este comunicarea în limba engleză.
Să fie într-un ceas bun!
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