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Acreditarea programului de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar, în derulare 

 

 

În luna septembrie membrii echipei proiectului RIFSE aşteaptă cu nerăbdare rezultatele procesului de 

evaluare la care este supus dosarul programului de formare de către Direcţia de Formare Continuă a 

Personalului din Învăţământul Preuniversitar (DFCPIP). Succesul acreditării programului va însemna 

demararea unui program de formare continuă fără precedent în sistemul românesc de învăţământ. Programul 

de formare propus va cuprinde 36 de cursuri revizuite, performante şi accesibile beneficiarilor (educatoare, 

învăţători, institutori). Cursurile se vor derula prin intermediul platformei e-learning, aflată în dotarea 

Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Prin modul de concepere şi de derulare, proiectul RIFSE 

reprezintă o noutate şi o provocare pentru formarea continuă din învăţământul preuniversitar românesc. 

 

Luna septembrie reprezintă prima lună din cel de-al doilea an de implementare a proiectului. În 

această lună a avut loc şi o activitate intensă de auditare financiară şi tehnică a întregii activităţi desfăşurate 

în ultimele şase luni. Seria activităţilor operaţionale adresate grupului-ţintă va debuta în luna octombrie, 

când vor fi aduse la cunoştinţa potenţialilor beneficiari criteriile de selecţie pentru alcătuirea unui grup-pilot. 

Procedura de selecţie, programată să aibă loc în lunile noiembrie şi decembrie a.c., se va adresa cadrelor 

didactice din sistemul preşcolar şi şcolar care îşi desfăşoară activitatea în judeţele Iaşi şi Neamţ. Astfel, 200 

de persoane vor participa, timp de patru luni (ianuarie-aprilie 2012) la o sesiune de formare continuă în TIC 

(Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării).  

 

Condiţiile de participare la programul-pilot vor putea fi consultate începând cu luna octombrie, accesând 

pagina proiectului: www.rifse.uaic.ro. 

 

 

 
 

http://rifse.uaic.ro/

