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A doua sesiune de formare continuă prin programul E-UNIVERSITARIA a început 
 

 

În data de 13 august, odată cu finalizarea listei cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

înscrise la formare continuă în sistem e-learning, a debutat a doua sesiunea programului de formare E-

UNIVERSITARIA. În urma analizei candidaturilor online şi a dosarelor depuse la parteneri şi la beneficiar, 

807 persoane au fost înscrise la formarea online şi vor beneficia de subvenţia pentru achiziţia calculatorului, 

în timp ce un număr de 494 de persoane vor beneficia de formare, fără a primi subvenţie pentru achiziţia 

calculatorului. În total, vor beneficia de formare 1301 persoane care au îndeplinit criteriile specifice de 

selecţie. Programul de formare derulat prin intermediul proiectului “Reţea interregională de formare în 

sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ).  

 

Programul de formare se derulează prin intermediul platformei BlackBoard a Universităţii “Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi. Cadrele didactice selectate sunt repartizate în 42 de grupe şi parcurg, sub îndrumarea celor 

7 formatori, cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului din primul modul de formare: Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicării (TIC). Cursanţii primesc sprijin tehnic şi interacţionează unii cu alţii pe forumul 

platformei BlackBoard. 

 

Principalele avantaje ale participării la proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” se numără acordarea de subvenţii (în cuantum maxim de 

1600 lei neimpozabili), care permit achiziţia personală a echipamentelor tehnice necesare accesării platformei 

BlackBoard a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi gratuitatea formării continue printr-un program 

de formare de lungă durată, acreditat, practic fără costuri pentru beneficiari. Cursanţii vor beneficia şi de 

credite profesionale transferabile (ECTS) în raport cu numarul de module urmate si absolvite. 

 

Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro  
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