APEL
privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial
pentru a participa la WORKSHOP-UL
„ÎNTREAGA COMUNITATE ÎN JURUL ȘCOLII, PENTRU ACCES LA EDUCAȚIE
DE CALITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ”,
în cadrul
Proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți –
CRED” - Cod SMIS 2014+: 118327-

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin organizează miercuri, 30 iunie 2021, în Sala
Lira a Liceului de Arte “Sabin Păuţa” Reşiţa, situat pe Aleea Herculane nr. 3 din Reşiţa,
workshop-ul „ÎNTREAGA COMUNITATE ÎN JURUL ȘCOLII, PENTRU ACCES LA
EDUCAȚIE DE CALITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ”, în cadrul Proiectului
CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”-Cod SMIS
2014+: 118327, Activitatea A4.3. Informarea decidenților de politici educaționale, experților
și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național.
Proiectul CRED are ca obiectiv principal prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin
măsuri sistemice de aplicare inovativă și sustenabilă a noului Curriculum național, astfel încât
organizarea acestui workshop are în vedere diseminarea de bune practici.
Formatul atelierului de lucru, cu durata de 8 ore, va fi cu participare directă, cu
respectarea normelor legale privitoare la limitarea efectelor pandemiei de COVID-19. Agenda
evenimentului (în ataşament).
Lectorul/speaker-ul este prof. univ. dr. Simona Lidia SAVA din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara.
Pentru acest eveniment, vor fi selectați 50 de participanți (conform Metodologiei
emise de Ministerul Educației), după cum urmează:
a) personal didactic din învățământul preuniversitar - 37 participanți
- personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau
monitorizarea implementării Curriculumului național-inspectori școlari, directori ai unităților
de învățământ, profesori metodiști ai ISJ Caraş-Severin sau profesori metodişti ai CCD CaraşSeverin;
- cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculară, autori
de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din
grupul țintă al proiectului;

b) reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor relevante pentru educație, reprezentanți
ai asociațiilor de părinți/sindicate din învățământ/ alți șpecialiști în educație, care fac parte din
grupul țintă al proiectului - 7 participanţi
c) lectorul – cadru didactic din învățământul universitar – 1 participant
d) reprezentanți ai echipei centrale, regionale, locale – 5 participanţi
Criteriile de selecție (conform Metodologiei emise de Ministerul Educației) sunt:


experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea
planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de
consultare privind Curriculumul național);



autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format
digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar
de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);



autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru
activități de adaptare curriculară;



participanți

la

proiecte

naționale

sau

internaționale

care

au

dezvoltat

auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum
național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte
sprijinite de organizații internaționale, de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF,
Banca Mondială, Comisia Europeană; etc)
Notă: Cadrele didactice care se înscriu la selecție trebuie să îndeplinească cel puțin unul
dintre criteriile menționate mai sus. Participanții vor primi adeverințe de participare.
Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup
țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți
sau cursanți, deoarece o persoană din grupul-țintă poate contribui la realizarea unui sau
mai multor indicatori ai proiectului.
Înscrierile în vederea selecţiei pentru participarea la workshop se realizează online,
în perioada 4-9 iunie 2021, accesând linkul https://forms.gle/PSDmAwB3MuqfXj389
Doar persoanele selectate vor fi notificate pe adresa personală de e-mail în vederea elaborării
şi transmiterii dosarului de grup ţintă.
Preluarea dosarelor de grup ţintă în format original se va face în perioada 11-17
iunie 2021, de către inspectorul şcolar pentru Managementul Resurselor Umane din cadrul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, prof. Simona Liliana STAN, expert local
pentru grupul ţintă la nivelul Proiectului CRED.

Dosarul de grup ţintă pentru persoanele selectate va conţine următoarele
documente:
 CERERE DE ÎNSCRIERE (în atașament)
 FORMULAR DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR (în
atașament). Înainte de completare consultaţi Ghid_Anexa_5_2_actualizat, ataşat.
 ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (în
atașament)
 CI/BI (în copie conformată cu originalul de către conducătorul unităţii/instituţiei de
provenienţă)
 ADEVERINȚĂ SAU DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, DIN CARE
REZULTĂ CALITATEA PROFESIONALĂ CARE SĂ CORESPUNDĂ
CRITERIILOR DE SELECȚIE, RESPECTIV ”EXPERT ÎN DEZVOLTARE
CURRICULARĂ” SAU ”AUTOR DE MANUALE ȘCOLARE SAU ALTE
MATERIALE
DIDACTICE
(INCLUSIV
ÎN
FORMAT
DIGITAL)”
SAU
”EXPERIENȚĂ
ÎN
MONITORIZAREA
IMPLEMENTĂRII
CURRICULUMULUI NAȚIONAL”
Notă: Toate documentele vor purta aceeaşi dată, respectiv ziua lucrătoare din perioada
11-17 iunie 2021 când are loc predarea dosarului de grup ţintă la ISJ CS.
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