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

 

- iunie 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 

deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” cu durata de 120 ore, blended-learning, 

având alocate 30 credite profesionale transferabile.  
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În luna iunie, la nivelul Regiunii Vest sunt în derulare activități de formare 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, se desfășoară exclusiv online, în format webinar sincron audio-video.  

 

În coordonarea echipei județene de implementare a proiectului se află 3 grupe din seria 7 

primar, respectiv seria 8 gimnaziu după cum urmează: 

• Grupa S7_V_P_CS_01 – Învățători; 22 cursanți din județul Timiș; 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; 19 cursanți din județul Timiș și Arad; 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; 19 cursanți din județul Timiș, Arad, Hunedoara și 5 din Caraș-

Severin (BOBOESCU CLAUDIA-ANDREEA, BORLOVAN SEVASTIANA-ELENA, FETICO 

ANAMARIA, MUNTEAN FLAVIUS ADRIAN, ȘODÂNCĂ IONEL-CRISTIAN); formatori: 

Ionescu Sorin-Gabriel și Tripa Louise-Gabriel), Perioada formării: 18.05.2021 - 15.07.2021; 

Evaluare finală:  31.07.2021; 

 

     Situația cursanților din județul nostru care intră în componența altor grupe de la nivelul 

Regiunii Vest, se prezintă astfel: 

• Grupa S8_V_G_AR_01 – Geografie; 15 cursanți, din care, 5 din Caraș-Severin: CÂMPIAN 

LUCIANA-MIOARA, COCÂRLĂ IONICĂ-CRISTIAN, FLORESCU CLAUDIA-MARIA, 

RĂDUŢA MARINELA-DANIELA, STOICHESCU CRISTINA-MAGDALENA; formatori: Țiu 

Ilie-Marius, Neamțu Gabriela-Noemi, Perioada formării: 17.05.2021 – 16.07.2021; Evaluare finală:  

05.08.2021 

• Grupa S8_V_G_AR_02 – Limba engleză; 30 cursanți, din care, 6 din Caraș-Severin: BERZESCU 

ANA, CĂLŢUN IACOB,  GRĂMADĂ LAURA-MARIA, GROZĂVESCU CRISTINA, LAIEŞ 

LORENA-IONELA; LALA LIDIA; formatori: Marinescu Livia, Rugină Carmen-Lidia, Perioada 
formării: 18.05.2021 – 16.07.2021; Evaluare finală:  06.08.2021 

• Grupa S8_V_G_HD_01 – Limba engleză; 32 cursanți, din care, 3 din Caraș-Severin: MÎNDRU 

SLAVIŢA, MÎŢU SABINA-OLGA; MURGU CIPRIAN; formatori: Dănuț Luiza-Maria, Marinescu 

Livia, Perioada formării: 22.05.2021 - 09.07.2021; Evaluare finală:  31.07.2021 

• Grupa S8_V_G_HD_02 – Religie; 21 cursanți, din care, 2 din Caraș-Severin: DUMA CORNEL-

LUCIAN, STAN-TALPEȘ NICĂ; formatori: Tripa Louise Gabriel și Țiu Ilie-Marius, Perioada 

formării: 17.05.2021 - 09.07.2021; Evaluare finală:  30.07.2021 

• Grupa S8_V_G_HD_03 – Limba română; 22 cursanți, din care, 1 din Caraș-Severin: MUNTEAN 

MIHAELA; formatori: Roman Ramona-Mirela și Dudaș-Vasile Adriana; Perioada formării: 

17.05.2021 – 16.07.2021; Evaluare finală:  06.08.2021 

 

A 4.3 Informarea decidenților de politici educaționale și experților partenerilor educaționali 

relevanți, privind actualizarea curriculumului național 
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I. ATELIERELE DE BUNE PRACTICI CRED 

 

Miercuri, 30 iunie 2021, în intervalul orar 8:30-17:00, s-a desfășurat la sala Lira a Liceului de 

Arte „Sabin Păuța” Reșița, workshopul cu tema „Întreaga comunitate în jurul școlii, pentru acces la 

educație de calitate și dezvoltare durabilă”, cu participarea a 50 de cadre didactice din învățământul 

primar și gimnazial din județ, susținut de prof. univ. dr. SIMONA-LIDIA SAVA, de la Universitatea de 

Vest din Timișoara. 

În deschidere au fost adresate mesaje de susținere a proiectului de către inspector școlar general, 

CARINA-LAVINIA PRISTAVU și de către director al Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, prof. 

ELENA BLUJDEA. A urmat prezentarea proiectului, „Proiect CRED – de la idee, la rezultate, realizată de 

prof. NICOLETA MARCU, expert local coordonare-formare. 

Lector SIMONA-LIDIA SAVA s-a prezentat participanților: absolventă a Liceului Pedagogic 

Caransebeș (1990); prof. univ.dr. la epartamentul de Științe ale Educației; îndrumătoare de doctorate; teme 

de interes: pedagogie socială, comunități care învață, educație de-a lungul întregii vieți, politici educaționale. 

Evaluarea inițială s-a desfășurat urmărind întrebările: De ce ați decis să participați la workshop-ul 

Întreaga comunitate în jurul școlii, pentru acces la educație de calitate și dezvoltare durabilă? Ce așteptări 

aveți? Cum vă doriți să interacționăm (prelegere, munca pe grupe)? 

S-au pus apoi în discuție trei dimensiuni principale ale comunităților care învață: mediul 

înconjurător, social, economie. Activitățile din cadrul workshopului au fost interactive și au pornit de la trei 

concepte: comunitate în jurul școlii, acces la educație de calitate și  dezvoltare durabilă, iar motto-ul zilei a 

fost: „să vedem cum se poate face”.  Au fost identificate nevoile unei școli deschise spre comunitate și s-a 

muncit în echipe, prezentându-se apoi produsele muncii în plen. 

INVENTAR DE IDEI: lectoratele cu părinții trasnformate în comunități de învățare; școala 

comunitară (învățare relevantă, leadership, parteneriare, incluziune socială, servicii, voluntariat, învățare pe 

tot parcursul vieții, dezvoltare comunitară, implicarea părinților, cultura școlii); școala – centru comunitar de 

învățare permanentă, consorții interșcolare, educație outdoor – dincolo de școală, parteneriate 

interinstituționale, promovarea stării de bine și a angajabilității, celebrarea și recompensarea învățării 

(Festivalul șanselor tale); busola învățării; competențe și abilități de viață; educația pentru dezvoltare 

durabilă.  S-a prezentat o bogată listă cu resurse bibliografice pe temele abordate 

La finalul atelierului participanții și-au exprimat feedbackul numind trei aspecte inedite ale activității 

folosind aplicați mentimeter, dar și prin completarea chestionarului pus la dispoziție de echipa de proiect. 

Maria Tucaciuc, psiholog, reprezentant al ONG Salvați copiii – filiala Caraș-Severin: 

„Un timp petrecut cu folos, în care am reactivat idei, am colecționat idei noi, ne-am conectat, m-am 

revăzut cu colegi dragi, am împărtășit experiențe, ne-am încurajat, ne-am impulsionat, am lucrat în echipă, 

ne-am spus opiniile și am avut o stare de bine pe parcursul evenimentului. Felicitări organizatorilor, mi-a 

plăcut mult "comunicarea dialogică" pe care am avut-o!” 

 Dana Demenenco, profesor discipline socio-umane, Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița: 

„O activitate bine organizată, cu o prestație impecabilă a formatorului, care ne-a provocat în a găsi 

soluții pentru o școală comunitară. Noi înșine am fost azi aici, o comunitate de învățare. Proiectul CRED 

aduce plus-valoare în educație!” 

 Aniela Ogășan, profesor – fizică, Colegiul Național „Diaconovici-Tietz” Reșița: 
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„Îmi doresc tabere sau școli de vară organizate pe meserii, în fiecare zi copiii să experimenteze câte 

o meserie, să înțeleagă că orice profesie este valoroasă, să aprecieze lucrul bine făcut; îmi doresc să pot 

merge cu elevii mei să facem ora de fizică la un muzeu al științelor și să aibă acces la ateliere de lucru 

pentru experimente...” 

 

 În timpul derulării evenimentului au fost trimise imagini și informații privind cursul evenimentului 

către echipa centrală a proiectului, iar la final, 3 filmulețe în care participanții oferă feedback.    

 

 În mass-media locală, promovarea evenimentului s-a realizat după cum urmează: 

• Cotidianul online Reper24ore 

https://reper24.ro/intreaga-comunitate-in-jurul-scolii-la-resita-peste-50-de-participanti-la-un-workshop-al-

proiectului-cred/ 

• Postul regional de televiziune, Banat TV 

https://www.youtube.com/watch?v=EaplDrk_rBQ&ab_channel=BanatTV 
 

https://tol.ro/video-workshop-cred-la-resita/ 

• Radio-Reșița 

 

 

II. CREATORI DE EDUCAȚIE – 2021 

 

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

2021: 

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). 

 Scopul proiectului este: 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. 

 Obiectivele educaționale ale activităţii/ competențe de dezvoltat la elevi: crearea unui mediu 

educațional care să determine stare de bine atât din punct de vedere cognitiv, cât și emoțional şi care să 

conducă la creșterea motivației pentru învățare; folosirea creaţiilor didactice personale şi a jocului didactic în 

vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie; adaptarea conținutului creațiilor didactice și a jocului 

didactic, astfel încât să corespundă nevoilor individuale ale fiecărui elev; implicarea părinţilor în activităţile 

de învăţare, în condiţiile stării de urgenţă; dezvoltarea abilităţilor digitale prin implicarea elevilor în 

folosirea aplicaţiilor digitale în timpul şcolii on-line. 

 

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

educațional „Copilăria este verde”: 

https://reper24.ro/intreaga-comunitate-in-jurul-scolii-la-resita-peste-50-de-participanti-la-un-workshop-al-proiectului-cred/
https://reper24.ro/intreaga-comunitate-in-jurul-scolii-la-resita-peste-50-de-participanti-la-un-workshop-al-proiectului-cred/
https://www.youtube.com/watch?v=EaplDrk_rBQ&ab_channel=BanatTV
https://tol.ro/video-workshop-cred-la-resita/
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 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 

natură și prin stimularea interesului elevilor pentru școală, prin adaptarea demersului didactic în mod creativ 

la nevoile și interesele educabililor. 

 Obiectivele educaționale vizate au fost: 

– dezvoltarea competențelor-cheie la elevi prin implicarea acestora în activități desfășurate în natură; 

– formarea unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător prin conștientizarea pericolelor unei 

degradări rapide a naturii; 

– crearea unui climat securizant și stimulativ pentru elevii cu dificultăți de învățare prin organizarea și 

desfășurarea de activități educaționale atractive; 

– valorificarea resurselor educaționale, umane și materiale, locale; 

– reducerea situțiilor de absenteism școlar prin promovarea unor strategii inovative și creative de dezvoltare 

a potențialului fiecăruia. 

 

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

august 2021, după cum urmează: 

- toate propunerile validate pentru selecția națională vor fi încărcate pe platforma online 

www.creatorideeducatie.ro, unde vor fi prezentate detalii despre modelul de bune practici propus, 

testimoniale, materiale de suport ale activității. Se va realiza o scurta descriere a bunei practici propuse care 

va fi agreată împreună cu participantul la concurs, descriere care va fi prezentată public. 

- evaluarea tehnică a propunerilor va fi realizată de către comisia de evaluare numită prin decizia 

managerului de proiect. 

- bunele practici pot fi vizualizate și votate online de către publicul interesat, după autentificarea pe site-ul 

www.creatorideeducatie.ro , prin contul personal Google sau Facebook. Votul online se va desfășura în 

perioada 15-31 iulie 2021. 

- 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 

http://www.creatorideeducatie.ro/
http://www.creatorideeducatie.ro/
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/

