EXPERŢI:
► Ion DONEA (Ministerul Tineretului şi Sportului)
► Igor CAȘU (istoric)
► Dan DUNGACIU (preşedinte Institutul de Relaţii

Internaţionale al Academiei Române)

► Cornel CIUREA (expert IDIS Viitorul)

Şcoala de Liderism Politic

► Olga NICOLENCO (magistru în ştiinţe politice)

IDIS „Viitorul”

► Vasile CANTARJI (sociolog CBS-AXA)
► Natalia VLADICESCU (sociolog CBS-AXA)
► Igor GUZUN (jurnalist, expert în comunicare)

Institutul pentru Dezvoltare
şi Iniţiative Sociale (IDIS)
„Viitorul”

► Ion BESCHIERU (jurist)
► Liubomir CHIRIAC (director executiv IDIS Viitorul)
► Diana CHEIANU-ANDREI (sociolog)
► Angela SECRIERU (expert IDIS Viitorul)
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► Marian PREDA (profesor, dr Facultatea de Sociologie

şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti,
România)

► Mircea SURDU (jurnalist)

www.leader.viitorul.org

► Tatiana LARIUȘIN (economist, expert IDIS Viitorul)
► Iulian CHIFU (Consilier prezidenţial pe probleme

de Afaceri Strategice, Securitate şi Politică Externă,
România)

► Raluca RĂDUCANU (director Centrul pentru

Studii Est-Europene, România )

PERSOANĂ DE CONTACT:
Ghenadie Mocanu, coordonatorul proiectului:
ghenadie.mocanu@viitorul.org

be a Leader,
make your future

SUCCES

INSPIRATION

ŞCOALA DE INSTRUIRE POLITICĂ
PENTRU TINERII LIDERI ESTE:
O platformă de instruire a tinerilor lideri politici de
către o echipă de experţi naţionali, cât şi internaţionali,
prin metode interactive şi practice. Cursurile teoretice
vor fi susţinute de o echipă de experţi naţionali şi internaţionali din mediul academic, cel de afaceri şi administrare publică, diplomaţi de carieră şi alţi actori publici.

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INSTRUIRE:
► 2 module succesive interdisciplinare
► Conferinţe, campanii şi iniţiative civice
► Cursuri teoretice (2 ori pe săptămână a câte 3 ore zilnic,
fiind susţinute de o echipă de experţi naţionali şi internaţionali din mediului academic, cel de afaceri şi administrare publică, diplomaţi de carieră şi alţi actori publici
► Stagii la nivel local
► Clubul ideilor politice (întâlniri cu politicienii)
► Elaborarea cercetărilor de politici publice

► Prima ediţie a Şcolii a fost lansată în 2006

cu 25 participanţi. În prezent, Şcoala se află la cea
de-a patra ediţie şi până în prezent a instruit peste100
de tineri.

► Printre absolvenţii cursurilor de liderism IDIS

se numără etologul politic Dorian Furtună, directorul
Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor Ion Ştefăniţă, actualul vicedirector IDIS Leonid
Litra, expertul în politici culturale Ghenadie Şontu.
O altă istorie de succes este a lui Andrei Hâncu, care
a devenit preşedintele Centrului pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului. O parte din
finaliştii Şcolii s-au făcut remarcaţi în organizaţiile de
tineret ale partidelor politice.

► Din 2011, programul de instruire se desfăşoară

cu suportul financiar al Fundaţiei germane
Hanns-Siedel-Stiftung

PARTICIPANŢII LA PROIECT VOR FI INSTRUIŢI:
► să comunice eficient,
► să negocieze,
► să creeze grupuri de lucru ad-hoc
► să îşi planifice strategic activităţile,
► să cunoască în detaliu aplicarea teoriei politice,
analiză statistică şi economică,
► să simuleze situaţiilor politice reale
► să ia parte la dezbateri, conferinţe şi stagii practice, etc.
DOMENII:
► sisteme electorale,
► partide politice,
► management al crizelor,
► cercetare sociologică,
► politici publice şi grupuri de interese.
www.leader.viitorul.org
este platforma unde sunt plasate materialele trainerilor,
cercetările participanţilor şi alte informaţii utile.

PROGRESS

CURSURI:
► Concepte introductive despre instruire și liderism politic
► Comportamentul politic în spațiul post-comunist
► Doctrine politice și profiluri de partide: analiza evaluativă
► Sisteme de partid și mecanismul de control
al elitelor politice. Coaliții și grupuri de advocacy:
metodologia de mobilizare publică
► Managementul crizelor: instrumente de evaluare
și prognoză
► Scrierea eficientă a documentelor de politici publice:
teorie, instrumente și practici
► Campania publică. Tehnici de a învinge
► Arta sondajului/Măsurarea calitativă.
Sondajul de opinie publică – instrument de cunoaștere
sau de manipulare a societății
► Procesul de integrare a Republicii Moldova în UE:
procesul de liberalizare a vizelor,
Acordul de Asociere, DCFTA
► Tehnici de comunicare eficientă pentru lideri
► Reforma sectorului justiției în Republica Moldova
► Agenda de descentralizare a Republicii Moldova:
reglementări și reforme
► Politici sociale în Republica Moldova:
de la teorie la practică
► Finanțele publice în R. Moldova
► Politici sociale din interiorul UE
► Tehnici de comunicare electronică: TV și Radio
► Model de creștere economic actual
► Reforma sectorului de securitate în Europa de Est
► Instituții europene și mecanisme de luare a deciziei
la nivelul UE

