
 

                                                       

 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!                                
Proiect cofinanţat din Fondul Social European  
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 
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Demararea activităţii de prelucrare şi interpretare a datelor furnizate de 

chestionarele pentru analiza nevoilor de formare 
 

 
 

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

învăţământul preuniversitar” (RIFSE) a intrat, începând cu luna martie, într-o nouă etapă.  

 

Cele peste 1200 de chestionare aplicate la nivelul celor cinci instituţii partenere vor furniza  datele 

necesare analizei nevoilor de formare ale potenţialilor beneficiari (învăţători, educatoare, institutori din 

mediul rural). ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ au facilitat completarea a câte 300 de chestionare. Conţinutul 

acestora va fi prelucrat şi analizat statistic de către o echipă de experţi a Universităţii “Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi. Procesul de prelucrare se aplică şi celor 200 de chestionare colectate de fiecare 

universitate-parteneră: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi , Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea din Oradea.  

 

Rezultatele activităţii de analiză şi interpretare a datelor au rolul de a contura specificul nevoilor 

de formare şi calificare al grupului-ţintă. Ele se vor regăsi într-un raport, accesibil pe site-ul proiectului, 

la adresa www.rifse.uaic.ro 

 

În funcţie de aceste observaţii va fi îmbunătăţită, în general,  oferta educaţională a  programelor de 

formare continuă a Departamentelor de Pregătire a Personalului Didactic, dar, mai cu seamă, cea a  

programului de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar în varianta 

e- learning, ce se va derula prin  activităţile proiectului nostru.   

 
 

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

