
 

                                           

 

INVESTE�TE ÎN OAMENI!                                     
Proiect cofinanţat din Fondul Social European  
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013                                                                                                                         
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”                                                                    
Domeniul major de intervenţie 1.3  "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională" 
Titlu proiect: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391 
Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 
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“Rețea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar” - un proiect atractiv pentru comunitatea educaţională românească 
  
Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar” (RIFSE), implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi partenerii săi 
(Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din 
Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ și-a diversificat în luna 
iulie calendarul activităților curente cu două noi acțiuni, menite să contribuie la sporirea vizibilității 
obiectivelor urmărite și la fludizarea procesului de comunicare în cadrul echipei de implementare.  
 
Una dintre acţiunile de promovare a proiectului RIFSE s-a derulatîn cadrul „Conferinţei Internaţionale de 
Ştiinţe ale Educaţiei”, eveniment organizat între 7 și 9 iulie 2011 de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. Cu acest prilej, d-l lector univ. dr. Florin Frumos, cadru didactic în cadrul Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a susținut un workshop cu 
tema „Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning – între proiect şi realitate”. Tema propusă 
s-a bucurat de un larg interes în rândul  participanților, cadre didactice din învățământul preuniversitar și 
universitar, care au solicitat informații detaliate despre criteriile de eligibilitate și beneficiile obținute prin 
participarea la programul de formare oferit în cadrul proiectului  “Reţea interregională de formare în sistem 
e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”. 
 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a 
găzduit pe 18 iulie, la sediul său, o întâlnire de lucru, la care au participat experți ai instituțiilor de 
învățământ superior partenere (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" 
din Suceava, Universitatea din Oradea), precum și membri ai echipei de management ai proiectului “Reţea 
interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”. 
Subiectele dezbătute în cadrul acestei ședințe au vizat utilizarea platformei BlackBoard Suite și redactarea 
modulelor de curs, precum și clarificarea aspectelor de ordin financiar și administrativ.  
 
Începând cu luna august vor fi inițiate procedurile de acreditare a modulelor de perfecționare pedagogică de 
către Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământului Preuniversitar (CNFP).  
 
 
Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare despre acest proiect, accesând www.rifse.uaic.ro 
 
 
 


