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COMUNICAT DE PRESĂ
Oportunități de perfecționare oferite gratuit educatorilor şi învățătorilor
În lunile noiembrie şi decembrie se va desfăşura procedura de selecție a candidaților în
vederea constituirii unui grup‐pilot cuprinzând 200 de cadre didactice din învățământul preprimar
şi primar. Acestea vor participa, timp de patru luni (ianuarie‐aprilie 2012), la o sesiune de formare
continuă în domeniul TIC (Tehnologia Informației şi a Comunicării). Prin această fomare se
urmăreşte ameliorarea competențelor digitale ale beneficiarilor, prin accesul la forme moderne de
comunicare, facilitate de platforma e‐learning a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. De
asemenea, sesiunea de formare propusă oferă cadrelor didactice ce vor fi selectate o oportunitate
de dezvoltare a portofoliului profesional .
Pentru fiecare cursant în parte participarea la această sesiune de formare prezintă două
avantaje majore: subvenții în valoare de 400 de lei pe lună, care vor putea acoperi cheltuielile de
transport, achiziționarea unui PC şi a conexiunii la Internet necesare participării la sesiunea de
formare, precum şi obținerea unui atestat de formare continuă recunoscut de MECTS pe baza
căruia participanții acumulează 30 de credite profesionale transferabile.
Programul‐pilot se adresează, în mod deosebit, cadrelor didactice din județele Iaşi şi
Neamț cu deprinderi minime de utilizare a computerului şi a internetului, care nu au parcurs şi
alte programe de formare în sistem e‐learning subvenționate din fonduri europene şi NU au
acumulat 90 de ECTS în ultimii 5 ani.
Proiectul „REȚEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E‐LEARNING A CADRELOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013, este implementat de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galați, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar
Județean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Județean Neamț.
Unul dintre principalele obiective ale acestui proiect, derulat în perioada 2010‐2013, vizează
dezvoltarea competențelor profesionale a 1400 de educatori, institutori şi învățători, prin
participarea gratuită la un program acreditat de formare în sistem e‐learning.
Detalii suplimentare despre proiect, etapele şi criteriile de selecție
pot fi găsite pe pagina web a proiectului: www.rifse.uaic.ro
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