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Către nspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti
În Jte ţia doamnei/ domnului Inspector Şcolar General

r la implementarea proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154:
Form ea persoanelor numite în Comisiile responsabile cu gestionarea Bazei de Date
Naţio ale a Educaţiei (BDNE) la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi al unităţilor
de înv ţământ cu personalitate juridică
Referit

1.

M nisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin intermediul Agenţiei de
A ministrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, în calitate de
Be eficiar al proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154

pr universitar
m

românesc

prin

formarea

-

personalului

"Creşterea calităţii învăţământului
pentru

utilizarea aplicaţiilor

de

nagement educaţional - MANAGEDU" în parteneriat cu S.C. SIVECO Romania S.A.,

re lizează preînscrierea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
pr universitar la programul de formare acreditat "MANAGEDU - Utilizarea aplicaţiilor
de

anagement educaţional", cu o durată de 64 de ore, 16 credite şi cu următoarea tematică:
a. Structura sistemului educaţional din R omânia
b. Descrierea aplicaţiilor de management educaţional
c. Utilizare BDNE- Baza de Date N aţională a Educaţiei
d. Creare/editare rapoarte

2.

C

sul este gratuit, se va desfăşura în perioada aprilie - noiembrie 2012 şi se adresează

pe1 soanelor responsabile cu încărcarea, gestionarea datelor in BDNE şi care răspund de
co1 ectitudinea şi completitudinea datelor din aplicaţiile naţionale de management educaţional.
3. G1 pul ţintă al proiectului este constituit din 4.187 membri ai personalului didactic şi
di actic auxiliar, dintre care:
•

cel puţin 2.720 de femei

•

cel puţin 1.200 persoane din mediul rural
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4. V r fi selectate:
a. câte 1 persoană din fiecare Centru de colectare a datelor (unitate de
învăţământ cu personalitate juridică);

b. câte 2 persoane din fiecare Inspectorat Şcolar;
c.

50 de persoane de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului.

5. Pr înscrierea participanţilor se va realiza în baza deciziilor conducerii fiecărei unităţi
şc Iare cu personalitate juridică, respectiv Inspectorat Şcolar, cu privire la constituirea
C misiilor BDNE, constituite conform adresei cu numărul 30158/17.02.2012 transmisă
că e Inspectoratele Şcolare şi unităţile cu personalitate juridică.
6. Se ecţia persoanelor înscrise se va face ulterior preînscrierii, de către echipa de proiect,
în conformitate cu criteriile unitare de selecţie menţionate pe site-ul proiectului
(www.man, edu.ro,

la

secţiunea

Criterii

de

selecţie,

urmărindu-se

respectarea

in icatorilor proiectului şi formarea a cel puţin unui membru din fiecare comisie
B
7.

E.

Pe tru a asigura formarea persoanelor din Comisiile BDNE, vă solicităm ca până la

da a de miercuri, 11 aprilie 2012 să transmiteţi în teritoriu o adresă oficială către fiecare
'tate de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul dumneavoastră, prin care
so icitaţi preînscrierea la cursul de instruire a tuturor persoanelor numite în

C rnisiile BDNE.
8. To odată, vă rugăm să dispuneţi şi preînscrierea persoanelor numite în Comisia BDNE
co stituită la nivelul Inspectoratului Şcolar.
9.

În crierea se va face pe site-ul www.managedu.ro, la secţiunea Înscrie-te!, numai în
b

a deciziei de numire semnată şi ştampilată de conducerea unităţii (conformă adresei

cu numărul 30158/17.02.2012), decizie ce se va încărca în Portal până la data de
20

4.2012.

10. Pe 1tru mai multe informaţii şi detalii referitoare la desfăşurarea proiectului şi la
eri eriile de selecţie, puteţi accesa site-ul: www.managedu.ro sau contacta echipa

pr iectului la adresa de e-mail: managedu@roedu.net.

Director General,
iliana PREOTEASA

Director General,
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