INVESTEŞTE ÎN OAMENI !
Proiect cofinanţat
at din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
oltarea Resurselor Umane 2007-2013
2007
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesional
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţiiii bazate pe cunoaştere”
cunoa
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlu proiect: Reţea interregională de formare în sistem e
e-learning a cadrelor didactice din învăţământul
mântul preuniversitar
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391
Beneficiar: Universitatea “Alexandru
Alexandru Ioan Cuza” din Ia
Iaşi
www.rifse.uaic.ro

rogramului de formare continuă în sistem e-learning E-UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIA
Încă o etapă a Programului
se apropie de final
În luna martie, cursurile celui de-al
al doilea modul al sesiunii de formare continuă, „Proiectarea,
Proiectarea, organizarea şi
evaluarea activităţilor
ilor didactice” se vor încheia. Desf
Desfășurat
urat pe parcursul a 110 ore, echivalând 30 de credite
profesionale transferabile, modulul a vizat discipline obligatorii („Limba
(
şii literatura român
română pentru
învăţământul primar şii didactica predării acestei discipine”, „Matematica
Matematica pentru înv
învăţământul primar şi
didactica predării acestei discipline”, „Limba
Limba şi literatura română pentru învăţământul
mântul preprimar şi didactica
predării acestei discipline”, „Matematica
Matematica pentru învăţământul
înv
preprimar şii didactica pred
predării acestei
discipline”), precum și două pachete opționale.
ționale. Sesiunea de evaluare a cursanților
ilor va fi organizată
organizat la începutul
lunii aprilie.
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 implementatt de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ia
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, persoanele

PARTENERI

interesate sunt rugate să acceseze site-ul
ul www.rifse.uaic.ro.

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

