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Peste 1200 de cursanți au participat la primul modul al Programului de Formare
E-UNIVERSITARIA, derulat prin proiectul “Rețea interregională de formare în sistem elearning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”
Sfârșitul lunii octombrie marchează finalul primului modul („Tehnologia Informaţiei şi
Comunicării”) al Programului de Formare E-UNIVERSITARIA, aflat la cea de-a doua sesiune de predare.
Sub îndrumarea a 7 formatori, peste 1200 de participanţi au urrmat cursuri de utilizarea computerului și
organizarea fișierelor, calcul tabelar, procesare de text, baze de date, informaţie și comunicare,
prezentări electronice.
Activităţile tutoriale s-au desfășurat prin intermediul intermediul platformei BlackBoard a
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și corespund orelor de clasă din învăţământul tradiţional,
când formatorii şi cursanţii interacţionează. În contextul lucrului la distanţă, prin platforma Blackboard,
realizarea acestora înseamnă îndeplinirea tuturor cerinţelor legate de curs.
Printre avantajele participării la proiectului “
Reţea interregională de formare în sistem elearning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” se numără acordarea a 1200 de subvenții
(în cuantum maxim de 1600 lei neimpozabili), care permite achiziţia personală a echipamentelor tehnice
necesare accesării platformei BlackBoard a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași şi acordarea de
credite profesionale transferabile (ECTS) în raport cu numarul de module urmate si absolvite.
Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, în
calitate de beneficiar, împreună cu partenerii sai (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi,
Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava și Universitatea din Oradea, ISJ Iași și ISJ Neamţ).
Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro

