
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
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Axa prioritară 6 Educație și competențe 

Prioritatea de investiții: 10.i  

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și 

formare 

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale (MEN) 

Titlul proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED” 

Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20 

Cod SMIS 2014+: 118327 

 

 

INFORMARE ACTIVITĂȚI  
 

 

PROIECT  

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED,  

Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat  din  Fondul  Social  European  (FSE)  prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 

- iulie 2021 - 

  

Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, cu Casele Corpului Didactic din judeţele Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiş şi 

din Municipiul Bucureşti, respectiv Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Bihor şi Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, implementează în perioada 15.11.2017-14.11.2021 Proiectul “CURRICULUM 

RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”, cod SMIS 2014+:118327, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi 

competenţe, Prioritatea de investiţii 10.i Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea 

accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare 

formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. 

 

A 3.3 Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea integrării 

noului curriculum de gimnaziu și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial 

(asigurarea accesului la învățământ primar și gimnazial de calitate pentru toți elevii) 

 

În cadrul Proiectului CRED, Casa Corpului Didactic Timiş, în calitate de partener pe Regiunea 

VEST, a acreditat programul de formare continuă  “CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă 

pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ primar”, respectiv „CRED-Curriculum relevant, educație 
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deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” cu durata de 120 ore, blended-learning, 

având alocate 30 credite profesionale transferabile.  

 

În luna iulie, la nivelul Regiunii Vest s-a încheiat programul de formare și au avut loc 

evaluările finale pentru seria 7 primar și seria 8 gimnaziu, grupele având componență mixtă, din toate 

județele regiunii. 

În baza OMEC 3845/27.03.2020, pentru aceste serii de formare, atât sesiunile de formare, cât și 

evaluarea finală, s-au desfășurat exclusiv online.   

EVALUARE FINALĂ:  

• Grupa S7_V_P_CS_01 – Învățători; formatori: Groza Sorina, Ardelean Daciana-Aura, Perioada 

formării:17.05.2021 - 14.07.2021; Evaluare finală:  31.07.2021; 

• Grupa S8_V_G_CS_01 – Matematică; formatori: Neamțu Gabriela-Noemi, Lazarov Mihael, 

Perioada formării: 19.05.2021 - 11.07.2021; Evaluare finală:  29.07.2021; 

• Grupa S8_V_G_CS_02 – Istorie; formatori: Ionescu Sorin-Gabriel și Tripa Louise-Gabriel), 

Perioada formării: 18.05.2021 - 15.07.2021; Evaluare finală:  31.07.2021; 

 

 

A 4.3 Informarea decidenților de politici educaționale și experților partenerilor educaționali 

relevanți, privind actualizarea curriculumului național 

 

• CREATORI DE EDUCAȚIE – 2021 

 Proiectele educaționale / exemplele de bune practici, înscrise și validate pot fi vizualizate pe site-ul 

www.creatorideeducatie.ro. În perioada 15-31 iulie 2021 s-a derulat votul online.    

 Din județul Caraș-Severin au fost validate 2 înscrieri la selecția națională Creatori de educație-

2021, după cum urmează: 

 

 Prof. înv. primar ARNĂUTU ROZALIA-AURORA, de la Școala Gimnazială „Romul Ladea” 

Oravița, cu proiectul educațional „Învățăm cu bucurie”: 

 Proiectul ,,Învățăm cu bucurie” s-a desfășurat pe parcursul ultimilor doi ani școlari, respectiv 

septembrie 2019 – iunie 2021, atât în școală (sala de clasă, curtea școlii), cât și în mediul online, prin 

intermediul platformelor ZOOM (2019-2020) și CLASSROOM (2020-2021) și a avut ca scop: formarea și 

dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor prin folosirea creațiilor didactice personale/originale (versuri, 

cântece, jocuri didactice, aplicații digitale), crearea unui mediu educațional în care elevii învață cu bucurie, 

bucuria de a învăța fiind cheia succesului primilor pași în activitatea școlară. 

 A înregistrat 664 voturi online. 

 

 Prof. înv. primar NICA IULIA, de la Liceul Teologic Baptist Reșița, secția Oțelu Roșu, cu 

proiectul educațional „Copilăria este verde”: 

 Proiectul educațional „Copilăria este verde” s-a derulat pe parcursul anului școlar 2020-2021, având 

ca scop crearea unui context propice dezvoltării competențelor-cheie prin valorificarea interesului pentru 

http://www.creatorideeducatie.ro/
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natură și prin stimularea interesului elevilor pentru școală, prin adaptarea demersului didactic în mod creativ 

la nevoile și interesele educabililor. 

 A înregistrat 171 voturi online. 

 

 Conform Regulamentului, selecția modelelor de bune practici se va derula între 9 iulie – 13 

august 2021. După voturile online urmează evaluarea tehnică a propunerilor, de către comisia de evaluare 

numită prin decizia managerului de proiect. Comunicarea cu participanții la selecție se face pe adresa 

contact@educred.ro și pe pagina de Facebook a proiectului. 

 

Despre toate activitățile din cadrul Proiectului CRED, vă invităm să vă informați, accesând: 

https://www.educred.ro/resurse-cred/  

https://www.educred.ro/ 

https://www.facebook.com/Proiectul-CRED-265274661062902/  

https://www.facebook.com/groups/574392349703069/ 

https://digital.educred.ro/ 

 

 Vă mulțumim tuturor pentru cooperarea în cadrul proiectului CRED și vă invităm să ne fiți alături în 

continuare. 

 

Întocmit, 

NICOLETA MARCU 

Expert local coordonare formare – Caraș-Severin 
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