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ANUNŢ
Pentru cursanţii care nu s-au prezentat la sesiunile de evaluare a
modulului I-TIC
Stimaţi cursanţi,
O nouă sesiune de evaluare a cursanţilor care au parcurs modulul I – TIC va fi organizată
pe data de 23 februarie 2013 la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) al
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi situat în corpul D, la parter, Str. Toma Cozma, nr.
3 , începând cu ora 1000.
Vă rugăm să vă prezentaţi cu buletinul/cartea de identitate şi cu portofoliul complet
până cel mai târziu la orele 15. 00.
Reamintim că toate costurile legate de deplasarea dumneavoastră vor fi decontate
ulterior, prin proiect, pe baza unui ordin de deplasare semnat şi stampilat de directorul
unităţii şcolare de unde proveniţi precum şi a documentelor justificative financiare (detalii în
anunţurile anterioare dedicate sesiunilor de evaluare postate pe website dar şi la faţa locului
de la membrii echipei de management).
Această sesiune este organizată ca urmare a unor solicitări venite de la cursanţii care nu
s-au prezentat, din diverse motive, în perioadele stabilite anterior pentru evaluare (concediu
medical, condiţii meteo nefavorabile) dar şi ca urmare a faptului că echipa de management a
obţinut permisiunea organizării acestei noi sesiuni.
Tutorii/experţii formatori ai primului modul vă vor sprijini în iniţiativa dumneavoastră
de a absolvi acest modul.
Vă rugăm insistent să vă prezentaţi la această sesiune de evaluare luând în calcul faptul
că nu puteţi finaliza programul de formare fără a absolvi fiecare din modulele la care v-aţi
înscris, faptul că proiectul consumă resurse pentru această activitate ce vă este dedicată şi
faptul că absolvirea modulului şi cunoştinţele dobândite vă pot fi de un real folos în cariera
dumneavoastră didactică.
Mult succes!
Vă mulţumim!
Echipa de management a proiectului
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