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Seminar Naţional
de lansare a proiectului

Reţea interregională de formare în sistem e-learning 
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Iaşi 12-13 noiembrie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ
 În perioada 12-13 noiembrie 2010, la sediul 
Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, corpul A, Sala 
Senat, în cadrul unui seminar naţional, va avea loc 
lansarea oficială a proiectului Reţea interregională de 
formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar.
 Pe parcursul derulării evenimentului, în cadrul 
unor workshop-uri şi ateliere demo, se vor discuta proble-
mele specifice formării în sistem e-learning a cadrelor 
didactice din învăţământul preprimar şi primar, elemente 
preliminare ale analizei de nevoi care se va desfăşura în 
perioada următoare în cadrul proiectului, etc.
 La acest eveniment vor participa membri ai 
conducerii Universităţii, reprezentanţi ai OI POSDRU 
Nord-Est, reprezentanţi ai instituţiilor partenere din cadrul 
proiectului - experţii formatori, reprezentanţi din partea 
CNFP, persoane direct interesate de activităţile proiectului 
(grup ţintă), membri ai echipei de implementare a 
proiectului şi alţi stakeholderi. 

 Proiectul se va desfăşura pe perioada a trei ani 
(2010-2013) şi este implementat de Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu Universi-
tatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan 
cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Neamţ. 
 Obiectivul principal îl reprezintă dezvoltarea 
competenţelor a 1400 de cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar (primar şi preprimar), prin participarea la un 
program acreditat de formare în sistem e-learning, 
introdus în oferta educaţională a departamentelor pentru 
pregătirea personalului didactic. 
 Detalii suplimentare despre proiect pot fi 
obţinute accesând website-ul proiectului: 
www.rifse.uaic.ro.
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