Proiectul „ Casa Educaţiei Reghin “ - Concept si Sarcini
Proiectul „Casa Educaţiei Reghin“ este conceput pentru a contribui la
dezvoltarea învăţământului în regiunea Reghin acordând o atenţie deosebită situaţiei
minorităţilor etnice şi grupurilor sociale dezavantajate.
Pentru înfiinţarea sa, va fi format un consiliu consultativ format din reprezentanţi din
domeniul politicii, pedagogicii, religiei si socialului din regiunea Reghin. Scopul înfiinţării
constă în formarea unei entităţi juridice “Casa Educaţiei Reghin” conform legii
române. Membrii Consiliului vor primi datorită angajamentului lor voluntar mici
recompensii.
Consiliul Consultativ beneficează de consilierea unei bursiere calificate din cadrul
“Institutului de Educaţie Weilau” (BWW) ca şi dezvoltătoare de proiect. Aceasta muncă va fi
finanţată de “Institutul de Educaţie Weilau” în cooperare cu DW (clubul economic german)
Baden.
1. Consiliul Consultativ
Consiliul Consultativ preia următoarele sarcini:
-

-

Raportează la reuniunile periodice despre situaţia educaţiei/şcolară din regiune
Identifică şi analizează probleme ca: deficite personale şi sociale in privinţa motivării
pentru educaţie, lipsa rechizitelor sau altor materiale didactice necesare învăţării în
şcoli
Propune soluţii
Asistă şi sfătuieşte dezvoltătoarea proiectului
Pregăteşte înfiinţarea entităţii juridice “Casa Educaţiei Reghin” conform legii române

2. Dezvoltătoarea proiectului
Sarcinile acestei persoane constau în următoarele teme:
-

-

menţine contactul şi legătura cu instituţiile de educaţie din regiune, îndeosebi cu
Petelea, Batos şi Logic
menţine contactul cu inspectoratul şcolar, cu directorii, personalul şcolii si părinţi
percepe si se ocupă cu probleme sociale şi individuale, propune şi concepe soluţii
(ajutor pentru învăţare, rechizite, organizează cercuri de lucru), percepe nevoia de
consiliere şi ajută la intermediere
percepe probleme de infrastructură ( material didactic şi rechizite)
participă la şedinţele reţelei diaconale Transilvania şi menţine contactul cu sediul ei
central la Cluj Napoca
menţine contactul cu BWW şi bursierii lui
sfătuieşte absolvenţii de liceu in privinţa acordării de burse şi posibilităţilor de studiu
organizează activităţiile consiliului consultativ

Remunerarea dezvoltatoarei proiectului este reglementată până la înfiinţarea entităţii
juridice “Casa Educaţiei Reghin "în maniera unui contract de serviciu pe bază de onorariu.
În viitor profesia dezvoltătoarei de proiect va fi o profesie cu sarcini pedagogice şi de lucru
social în cadrul entităţii juridice “Casa Educaţiei Reghin”.

Bretten, 04. 11. 2011
Konrad Fischer, preşedinte BWW

