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UNIVERSITARIA, o abordare inovativă
inovativ în contextul actual al
Programul E-UNIVERSITARIA,
perfecționării
rii profesionale în înv
învățământul școlar șii preuniversitar
Aflat în cel de-al
al treilea an de implementare, proiectul
p
“Rețea interregională de formare în sistem e-learning a
cadrelor didactice din învățământul
mântul preuniversitar”
preuniversitar (RIFSE) a introdus pe piața serviciilor educa
educaționale un
concept nou, care stă la baza activității
ții Centrului și Programului de formare E-UNIVERSITARIA.
UNIVERSITARIA. Cursurile
oferite se particularizează prin accesibilitate (se adresează unui public ţintă cu o mobilitate mai redusă,
redus
dispersat pe un spaţiu
iu vast, mai ales în mediul rural
rural), interactivitate și strategiile de evaluare și autoevaluare.

Programul motivează de asemenea cadrele didactice din preuniversitar să învețe şi săă utilizeze noi tehnologii în
procesul de formare şii autoformare în acord cu noile tendin
tendinţe în domeniu.. Acest lucru este posibil datorită
datorit
utilizării aplicației ID pentru învățământ
mânt la distanță din Platforma MEDIAEC, aflatăă în dotarea Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
i, care permite desfășurarea
desf
în condiții
ii optime a procesului didactic. Platforma
permite accesul simultan al unui mare număr
num de utilizatori, organizarea materialului de curs pe Internet de către
c
experții formatori și examinarea la distanţă
ţă a cursanţilor.
Proiectul „Reţea interregională de formare în sistem ee-learning
learning a cadrelor didactice din învăţământul
înv
preuniversitar”, co-finanțat
at din Fondul Social European prin Programul Operațional
Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
2013 este implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia
Iaşi
în parteneriat cu Universitatea “Dunărea
ărea de Jos” din Gala
Galaţi, Universitatea “Ştefan
tefan cel Mare” din Suceava,
Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Jude
Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar
colar Judeţean Neam
Neamţ.
Pentru informaţii
ii detaliate despre proiectul RIFSE și Programul E-UNIVERSITARIA,
UNIVERSITARIA, vă
v rugăm să

PARTENERI

accesați www.rifse.uaic.ro.
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