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ANUNŢ WORKSHOP  
 
Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Argeş organizează în cadrul 
proiectului "CRED-Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi"  workshopul din 
activitatea A4.3. 
 
Locaţia de desfăşurare -  Casa Corpului Didactic Argeş, str. I. C. Brătianu, nr. 45, Piteşti. 
 
Durata activităţii: 8 ore (4 ore faţă în faţă şi 4 ore webinar sincron). 
 
Lectori: conf. univ. dr. Tudor Loredana şi conf.univ. dr. Stăiculescu  Camelia. 
 
Data 17.06.2021 
 
Tematica abordată: 
1. Strategii şi experienţe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competenţelor 
cheie în rândul elevilor (4 ore) ; 
 2. Bune practici în dezvoltarea ofertei de curriculum la decizia şcolii în învăţământul primar şi 
gimnazial (4 ore). 
 
La workshop vor participa 50 de persoane, după cum urmează: 

a) Personal didactic din învăţământul preuniversitar (38 de participanţi): 

- Personal didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control, cu rol în aplicarea sau 
monitorizarea implementării Curriculumului naţional – inspectori şcolari, directori ai 
unităţilor de învăţământ, profesori metodişti ai ISJ sau CCD, etc. 

- Cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial experţi în dezvoltare curriculară, 
autori de manuale şcolare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care 
fac parte din grupul ţintă al proiectului; 

b) Reprezentanţi ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor relevante pentru educaţie, 
reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi/sindicate din învăţământ/alţi specialişti în 
educaţie  
(5 reprezentanţi), care fac parte din grupul ţintă al proiectului; 

c) Lectorul/speakerul (cadru didactic din învăţământul universitar) desemnat (2 
reprezentanţi); 

d) Reprezentanţi ai echipei locale (experţi CRED) – (5 reprezentanţi). 

Selecţia cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial (grup ţintă al WORKSHOP-
URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecţie: 

 Experţi în dezvoltare curriculară (participanţi la grupurile de lucru pentru elaborarea 

planurilor-cadru şi a programelor şcolare, la nivel local/national sau la procesul de consultare 

privind Curriculum naţional);  

 Autor de manuale şcolare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) 

relevante pentru implementarea curriculumului în învăţământul preuniversitar; 
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 Autori de resurse educaţionale deschise sau alte resurse de învăţare relevante pentru  

activităţi de adaptare curriculară;  

 Participanţi la proiecte naţionale sau internaţionale care au dezvoltat auxiliare/materiale 

didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum national, din învăţământul primar 

şi gimnazial, inclusive în format digital (proiecte sprijinite de organizaţii internaţionale – de 

exemplu – Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondială, Comisia Europeană, etc.). 

 Este eligibilă participarea la workshop inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup ţintă la 
activităţile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenţi sau cursanţi. 

 

Se vor selecta cadre didactice care îndeplinesc cel puţin unul din criteriile menţionate mai 

sus.  

 

Înscrierea se va face prin completarea formularului: https://forms.gle/krb3SgqS126uACzAA 
 
până la data de 25.05.2021. 
 
Lista persoanelor selectate va fi publicată pe site-ul CCD Argeş în data de 27.05.2021. 
 
Participanţii selectaţi vor depune la secretariatul Casei Corpului Didactic Argeş documentele de 
înscriere (de luni până vineri, în interval orar 08.00-16.00). 
 
Documentele necesare pentru înscrierea în grupul ţintă: 
 

 Cerere de înscriere ca participant la workshop (Anexa 1); 
 Formularul de înregistrare individuală a participanţilor la operaţiunile 

finanţate prin POCU 2014-2020 (Anexa 2); 
 Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 3); 
 Copie CI/BI; 

 Adeverinţă sau declaraţie pe propria răspundere, din care rezultă calitatea 

profesională care să corespundă criteriilor de selecţie, respectiv "expert în 
dezvoltare curriculară, autor de manuale şcolare sau alte  materiale 
didactice (inclusiv în format digital)" sau "reprezentanţi ai organizaţiilor 
non-guvernamentale" sau "experienţă în monitorizarea implementării  
Curriculumului naţional". 
 

Se va elibera adeverinţă de participare. 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. 0248/220520. 

https://forms.gle/krb3SgqS126uACzAA

