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ANUNŢ
Stimaţi cursanţi,
Ca urmare a unor solicitări venite din partea dumneavoastră cu referire la cursurile pe
care trebuie să le urmaţi în cazul în care v-aţi schimbat postul pe care activaţi, oferim
următorul răspuns:
Vă rugăm să parcurgeţi şi să absolviţi acele cursuri ale modulului corespunzătoare
specializării la care v-aţi înscris în programul de perfecţionare E-Universitaria. Astfel, cadrele
didactice care s-au înscris ca profesori în învăţământul preprimar vor parcurge cursurile
dedicate învăţământului preprimar chiar dacă acestea au început să profeseze ca profesori
pentru învăţământul primar pentru că au dublă specializare (şi vice-versa).
Această decizie a fost luată din prisma faptului că atestatul profesional acordat ca
urmare a absolvirii modulului se va acorda conform specializării şi competenţelor dobândite
după parcurgerea cursurilor din cadrul modulului. Pentru că fiecare dintre dumneavoastră a
fost selectat şi ca urmare a funcţiei didactice pe care o aveaţi (educator/învăţător/institutor) în
perioada derulării sesiunii de înscriere în proiect (mai-august 2012) în vederea respectării
indicatorilor/rezultatelor planificate şi finanţate prin proiect (600 de cadre didactice din
învăţământul preşcolar şi 800 de cadre didactice din învăţământul primar), vă adresăm
rugămintea de a finaliza cursurile conform încadrării (primar/preprimar) din perioada de
înscriere în program.
În acelaşi timp, înaintăm scuze persoanelor cărora le-am oferit alte informaţii decât cele
menţionate în prezentul anunţ ca urmare a faptului că am considerat că vă putem acorda
libertatea de a urma acele cursuri de care aveţi nevoie în momentul parcurgerii programului
nostru. Din păcate trebuie să respectăm cerinţele/condiţiile de implementare ale proiectului.
Vă mulţumim şi vă dorim mult succes!
Manager proiect,
Prof. univ. dr. Teodor COZMA
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