INVESTEŞTE 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

Anunț important !
Pentru cadrele didactice interesate de programul de formare continuă în sistem e‐learning
• Conform graficului activităților din proiect, activitatea de formare continuă a
cadrelor didactice din învățământul primar si preprimar (ISCED 03) se va desfaşura
în două etape:
1. activitate de formare a unui grup pilot (alcătuit din 200 de persoane), doar pe un
modul de formare în domeniul Instruirii asistate de calculator, care se va derula în
lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 2012. Anterior se va desfăşura o activitate
de selecție a grupului țintă, ce se va desfaşura în lunile noiembrie şi decembrie
2011.
2. activitatea de formare continuă a unui grup format din 1200 de persoane, pe un
program complet de formare alcătuit din 3 module, care va începe în luna august a
anului 2012 şi va continuă pâna în luna iulie a anului 2013. Activitatea de selecție a
acestui grup se va desfăşura în lunile iunie‐iulie 2012.

!

Grupul țintă, atât pentru grupul pilot cât si pentru grupul extins, va fi selectat pe
baza unor criterii bine precizate ce vor fi anunțate în perioadele specificate pe diverse
canale de informare, printr‐o campanie media care va satisface rezultatul unei
popularizări echidistante, integrale şi nediscriminatorii.

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Teodor Cozma
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• Accesarea periodica a website‐ului proiectului va va oferi o informare actualizată,
amănunțită despre activitățile de selecție şi desfăşurarea modulelor de curs. Vom
reveni cu amănunte!

