Nr. 4698/CRED/B/17.12.2021
CĂTRE
DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV
În atenția
CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

Referitor la: Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea
participării la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă
pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial
Vă transmitem Adresa 5077/CRED/10.12.2021, transmisă de Ministerul Educației, în
calitate de beneficiar, privind înscrierea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial,
la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.
Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial.
Având în vedere prevederile art. 64, alin. (1)-(2), din LEN/2011, potrivit cărora ”în
învățământul preuniversitar se aplică Curriculumul Național, (...), care reprezintă ansamblul coerent
al planurilor-cadru de învățământ și al programelor școlare din învățământul preuniversitar și
necesitatea aplicării noilor planuri și programe școlare elaborate de Ministerul Educației, cadrele
didactice selectate și validate de către conducerea unității de învățământ au obligația de a
participa la cursul de formare, iar conducerea unităților de învățământ din care provin are
obligația de a asigura prezența acestora la cursul de formare.
Cursul se desfășoară în format online, având alocate 120 de ore (desfășurate sincron și
asincron, platforma online) și 30 de credite profesionale transferabile. Menționăm că în cadrul
cursului sunt abordate tehnici de lucru și metode colaborative bazate pe aplicații online, utile în
proiectarea și organizarea activității didactice.
Cursul este gratuit, se desfășoară în perioada 17 ianuarie-15 aprilie 2022 și se adresează
cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial.
Sunt în completare grupele pentru următoarele încadrări:
►Învățământ primar
►Istorie,
►Limba și literatura română,

►Geografie,

►Limba și literatura engleză,

►Educație socială,

►Limba și literatura franceză

►Religie,

►Matematică,

►Educație fizică și sport,

►Fizică,

►Educație tehnologică,

►Chimie,

►TIC.

►Biologie,
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CRITERII DE SELECȚIE:
a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar și
gimnazial
b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/suplinitor, care să
aibă cel puțin definitivarea în învăţământ
c. Pentru selecția curentă a grupului țintă vor avea prioritate cadrele didactice care au
obținut definitivarea în învățământ în 2019, 2020, 2021 și nu au participat la activitățile
de formare din cadrul proiectului CRED
d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel
primar și gimnazial
e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar și gimnazial, care a
detinut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
directori și directori adjuncți din unități de învățământ
membri ai Consiliului de Administrație,
inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate
personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației
Listele cu persoanele selectate de conducerea fiecărei unități de învățământ vor fi transmise către
experții locali grup țintă, în funcție de sectorul/județul în care se află unitatea de învățământ:
Sector/județ Adresă email expert local grup țintă
andrei.tania@educred.ro
1
camelia.chitca@educred.ro
2
maria.radoi@educred.ro
3
gheorghe.stancu@educred.ro
4
marilena.stroescu@educred.ro
5
daniela.badescu2educred.ro
6
ionescu.danielabid@educred.ro
IF
Termen transmitere liste selecție: 22.12.2021.
Înscrierea se realizează online, de către fiecare cadru didactic selectat, prin completarea acestui
FORMULAR ÎNSCRIERE CRED (ianuarie-aprilie 2021) (click pe linkul formularului).
Termen de înscriere: 07.01.2022.
Vă așteptăm!
Coordonator Partener CCD București,
prof. Nicoleta BRICIU

Expert regional coordonator grup țintă,
prof. dr. Iliana DUMITRESCU
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