
23 de Creatori de Resurse Educaționale Deschise pentru învățământul primar și gimnazial 
sunt căutați în toată țara  

Selecția națională are loc în perioada 25 mai – 30 iunie 2021, iar înscrierile sunt deschise 
până în 11 iunie, angajatorii fiind: 

CNPEE 5 posturi experți RED - primar 

CCD Botoșani 4 posturi matematică - gimnaziu 

CCD Cluj 1 post fizică - gimnaziu 1 post biologie - gimnaziu 

CCD Timiș 1 post limba engleză - gimnaziu și primar 3 posturi limba franceză - 

gimnaziu și primar 1 post limba germană - gimnaziu și primar 

CCD Olt 1 post educație fizică - gimnaziu și primar 1 post educație muzicală - 

gimnaziu și primar 1 post religie ortodoxă 

CCD Teleorman 1 post geografie - gimnaziu 2 posturi istorie - gimnaziu 1 post 
educație socială - gimnaziu. 

Profesorii selectați vor contribui la dezvoltarea platformei #RED din cadrul proiectului 
#CRED, care va oferi exemple de resurse educaționale deschise pentru implementarea 

noului Curriculum național, realizând periodic materiale educaționale. Sună bine?  

Profil:  

sunt căutați specialiști în realizarea de RED din toată țara 

cu o experiență didactică de cel puțin cinci ani în specialitatea domeniului pentru care 
este realizată candidatura 

care demonstrează o bună cunoaștere a noului Curriculum național din învățământul 
primar și gimnazial la disciplina pentru care candidează 

cu experiență în proiecte educaționale care au avut o componentă de realizare de produse 
multimedia  

cu participare activă și experiență în crearea de produse multimedia educaționale (video, 
aplicații interactive, etc.), dovedite cu un portofoliu al resurselor reprezentative create.  

Dacă vă regăsiți în descrierea de mai sus, aceștia sunt pașii de urmat: 

accesarea www.educred.ro/red 

parcurgerea anunțului de selecție pe pagina web a fiecărui partener în proiect 

alegerea partenerului angajator, indiferent de județul de reședință 

completarea formularului online și depunerea sau trimiterea dosarului personal, în 
format letric, către partenerul angajator.  

Succes! Echipa #CredInEducatie vă așteaptă!  
 

https://www.facebook.com/hashtag/red?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmwX3oQEQhITNS5YfIWyFoCBUb5p6REMW9zRtrg-nTlzaIAOjW-5y2Oo7RcRn0r8wzRu9hw_aDLX9zE5YPsLKA3sEj0nOHNK50Lme9DBe0rUPBTrWFr3hY3AB895CS4u3RINrCdUOXJoV4IF0Hng61ZiNo0NgBCXtnU6m8hqfplNhjCqqMRnWfvUuVsHnOcRzw9eBskEfQOsrTxBfNyJlb&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/cred?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmwX3oQEQhITNS5YfIWyFoCBUb5p6REMW9zRtrg-nTlzaIAOjW-5y2Oo7RcRn0r8wzRu9hw_aDLX9zE5YPsLKA3sEj0nOHNK50Lme9DBe0rUPBTrWFr3hY3AB895CS4u3RINrCdUOXJoV4IF0Hng61ZiNo0NgBCXtnU6m8hqfplNhjCqqMRnWfvUuVsHnOcRzw9eBskEfQOsrTxBfNyJlb&__tn__=*NK-y-R
http://www.educred.ro/red?fbclid=IwAR2TQhXvb5fso6sU7yLaL4vneFLRTplN-bWWu2fgbD0ZSkqBMByQS44X8Vc
https://www.facebook.com/hashtag/credineducatie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmwX3oQEQhITNS5YfIWyFoCBUb5p6REMW9zRtrg-nTlzaIAOjW-5y2Oo7RcRn0r8wzRu9hw_aDLX9zE5YPsLKA3sEj0nOHNK50Lme9DBe0rUPBTrWFr3hY3AB895CS4u3RINrCdUOXJoV4IF0Hng61ZiNo0NgBCXtnU6m8hqfplNhjCqqMRnWfvUuVsHnOcRzw9eBskEfQOsrTxBfNyJlb&__tn__=*NK-y-R

