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Nr. 851/31.05.2021 

 

CĂTRE,  

Inspectoratul Școlar Județean Argeș 

În atenția directorilor de unități școlare, nivel primar și gimnazial 

 

Referitor la: Concurs Creatori de Educație, ediția a 3-a 

În 23 aprilie 2021, am dat START ediției cu nr. 3 a selecției „Creatori de Educație”, 

competiție națională dedicată profesorilor din învățământul primar și gimnazial, în cadrul 

proiectului CRED -”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. 

Vă rog să asigurați diseminarea informației de mai jos și să expuneți în unitățile de învățământ, 

începând cu 31 mai 2021, afișele din atașamentul acestei adrese. Afișele în format A4 / A3 

Suntem în căutarea celor 50 de Creatori de Educație, care au încercat ”altceva” în actul 

educațional. 

Cadrele didactice își pot înscrie proiectele pe site-ul dedicat competiției, prin accesarea 

link-ului https://www.creatorideeducatie.ro, conform calendarului: 

• până în data de 14 iunie 2021 – înscrierea activităților educaționale pe care le propuneți 

ca cele mai bune practici din educație; 

• 14 iunie – 9 iulie 2021: etapa de validare a condițiilor de eligibilitate; 

• 9 iulie și 13 august 2021 – evaluarea de comisie și de public a propunerilor validate 

La finalul acestei etape, vor fi acordate 50 de premii, după cum urmează: 

 20 de premii pentru nivelul primar 

 30 de premii pentru nivelul gimnazial. 

Condiții de participare: 

- proiecte de bune practici realizate online și offline, în ultimii 2 ani școlari (2019-2020 și 

2020-2021), în cadrul selecției punându-se accent pe actul pedagogic din comunitățile 

dezavantajate, pe prevenirea/reducerea absenteismului sau a abandonului școlar. 

Criteriile de acordare a punctelor și grila de punctaj sunt specificate în Regulamentul selecției, 

ediția 2021 - Regulament selecție „Creatori de educație”- ediția a III-a, 2021. 

 

Director, 

Prof. Corina Georgeta Postelnicescu 
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