INVESTEŞTE ÎN OAMENI !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 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

www.rifse.uaic.ro

Stimaţi cursanți,
Vă informăm că activitatea de formare pentru Modulul 3 - Management şi comunicare din cadrul
programulului E- Universitaria va ȋncepe la data de 8 aprilie 2013.
Orarul desfășurării acestei activităţii va fi postat pe pagina principala a proiectului
www.rifse.uaic.ro la sfârșitul acestei săptămâni.
Disciplinele care vor fi parcurse în cadrul acestui modul sunt de 3 feluri:


Cele OBLIGATORII pentru toți cursanții care presupun 9 ore de tutoriale :
o Psihopedagogia comunicării
o Managementul clasei de elevi



Disciplinele opționale din pachetul 1 (cursanții vor parcurge DOUĂ CURSURI din
acest pachet) și presupun câte 6 ore de tutoriale. Disciplinele din pachetul 1 sunt
următoarele:
o Managementul proiectului educațional;
o Consiliere şi orientare
o Managementul calităţii



Disciplinele opționale din pachetul 2 (cursanții vor parcurge UN CURS din acest
pachet) și presupun câte 5 ore de tutoriale:
o Managementul conflictului şcolar;
o Managementul stresului
Pentru optimizarea activității, repartizarea pe discipline a fost facută de echipa de
management a proiectului.
Astfel, cursanții vor parcurge 5 discipline ȋn total.

Orarul va conţine informaţii referitoare la cursurile ce trebuie parcurse de
fiecare grupă. În funcţie de numărul grupei din care face parte, fiecare cursant
va afla care sunt opţionalele pe care trebuie să le parcurgă.
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Prima săptămână de formare este 8-14 aprilie; activitatea de tutoriere va continua
săptămână de săptămână, până în săptămâna 17-23 iunie 2013 cu excepția vacanței de
Paște 29 aprilie-6 mai 2013 .

PARTENERI

•

•

Evaluarea finală a activităţii de formare din cadrul acestui modul va avea loc la
sfârșitul lunii iunie/ ȋnceputul lunii iulie.

Pentru alte informații, precum și pentru nelămuriri, vă rugăm să ne contactați pe
adresa de e-mail: rifse@uaic.ro
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Manager proiect,
Prof. univ. dr. Teodor COZMA
Semnătura
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PARTENERI

Directorul programului de formare continuă,
Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
Semnătura

