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Activitatea de analiză a nevoilor de formare ale cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar, la final 
 

Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar” (RIFSE), implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi partenerii săi 

(Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea 

din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ) s-a desfăşurat, în 

luna aprilie, pe câteva coordonate determinante pentru configurarea activităţilor operaţionale viitoare.   

 

Un prim obiectiv l-a reprezentat finalizarea activităţii de analiză a nevoilor de formare ale potenţialilor 

beneficiari (învăţători, educatoare, institutori din mediul rural). Aceasta s-a desfăşurat în perioada 

noiembrie 2010 – aprilie 2011, prin aplicarea a aproximativ 1200 de chestionare, în judeţele instituţiilor 

partenere si al beneficiarului. Procesarea calitativă şi cantitativă a datelor a urmărit obţinerea informaţiilor 

relevante pentru selectarea grupului-ţintă şi organizarea programului de formare în sistem e-learning.  

 

S-a constatat că, din totalul subiecţilor, o proporţie semnificativa îndeplineşte un criteriu important de 

eligibilitate, având mai puţin de 30 de credite din cursuri de formare continuă în ultimii trei ani. 

Interpretarea datelor indică şi atitudinea favorabilă a învăţătorilor/educatorilor pentru participarea pentru o 

perioadă de un an la un program de formare continuă e-learning. 

 

Rezultatele obţinute în cele patru centre universitare (Iaşi, Galaţi, Suceava şi Oradea) au fost diseminate 

în rândul persoanelor interesate – conceptorii de cursuri de la cele patru universităţi – în cadrul unei 

videoconferinţe comune organizate la sediul beneficiarului pe 29 aprilie 2011. Aspectele semnificative au 

fost sintetizate sub forma unui raport asupra nevoilor de formare şi calificare ale cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar, document care va putea fi consultat şi descărcat de pe pagina web a 

proiectului (www.rifse.uaic.ro). 

 

Programul de formare va fi redefinit în acord cu rezultatele analizei de nevoi, de formare şi de calificare 

pe piaţa muncii a grupului ţintă. Astfel, până în luna iunie, 36 de cursuri pentru formarea continuă şi 

programele acestora vor fi revizuite, ţinându-se cont de disponibilitatea, motivaţiile şi nivelul 

competenţelor cadrelor didactice pentru o formare în sistem e-learning.  

 

 

http://www.rifse.uaic.ro/

