Stimată Doamnă/Domnișoară
Stimate Domn,
Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru programul nostru!
In această perioadă lucrăm la finalizarea procedurii de selecție și de înscriere. Pe
site aveți acum afișat regulamentul de selecție și acordare subvenții care a
funcționat pentru grupul pilot, pe care vă invităm să îl parcurgeți pentru că,
mare parte din prevederile lui vor fi respectate si pentru viitoarea sesiune (îl
găsiți la la adresa: http://rifse.uaic.ro/file/publice/Regulament_modificat.pdf).
Cele mai importante lucruri de reținut:

Pentru acordarea subvenției cursanții selectați trebuie să își
achiziționeze din fondurile proprii, imediat dupa înscriere, echipamentul
tehnic necesar pentru logarea pe platformă (calculator/laptop, abonament
la internet- dacă este cazul) urmând ca la sfârșitul fiecărui modul parcurs,
să fie decontată din proiect o sumă (ce nu este încă stabilită) până la
achitarea sumei maxime prevăzută pentru subvenție (cel mai probabil
max 22 mil lei pentru parcurgerea întregului program alcătuit din trei
module).


Cursanții vor primi un certificat/atestat acreditat CNFP și câte 30
creditele transferabile pentru fiecare modul parcurst. Este posibil să
acordăm posibilitatea parcurgerii doar a unui modul sau două, deci nu a
întregului program de formare care durează 11 luni, însă deocamdată
acest lucru nu este stabilit încă.



Programul de formare acreditat și prevãzut a se derula în cadrul
proiectului vizeazã pregãtirea continuã a aproximativ 1300 de educatori,
institutori si învãtãtori din trei regiuni de dezvoltare (euroregiuni): NordEst, Nord-Vest și Sud-Est (respectiv din județele Iași, Neamț, Galați,
Bihor, Suceava, Vaslui, Bacău, Botoșani, Vrancea, Tulcea, Brăila,
Buzău, Constanţa, Satu-Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, BistrițaNăsăud
Urmãtoare sesiune de formare se va desfãșura în perioada august 2012-iulie
2013, iar procedura de selecție va începe în jurul datei de 23 mai 2012.
Vă rugăm să reveniți pe siteul proiectului www.rifse.uaic.ro după data de
23 mai pentru a afla noutățile legate de procedura de selecție și de înscriere!
Echipa de management a proiectului RIFSE

