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Stimați colegi,
Echipa locală a proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți vă
aduce la cunoștință, că în perioada martie-iunie 2022 în cadrul activității A4.3 a
proiectului: Informarea decidenților de politici educaționale și a partenerilor
educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național, se va organiza un
workshop de 8 ore pentru diseminarea bunelor practici ale proiectului, eveniment la
care vor participa 50 cadre didactice din județul Covasna.
Pentru o bună organizare a workshopului vă punem la dispoziție criteriile de selecție
pentru înscriere:
- cadre didactice din învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial, sau
peronal de conducere, îndrumare și control cu rol în aplicarea Curriculumului național
/inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai IȘJ sau
CCD/care nu au participat la formare sau workshop în cadrul proiectului CRED și care
îndeplinesc cel puțin una din condițiile de eligibilitate de mai jos:
- 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 național în învățământul
preunivarsitar 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 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.)
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Vă rugăm semnalați intenția de participare prin comunicarea datelor de contact: nume
și prenume, unitatea de învățământ, specialitatea, nr. telefon, adresă e-mail la adresele
de e-mail: erika.nagy@educred.ro sau erika.botos@educred.ro până la 10 decembrie
2021.
Pentru alte detalii vă stăm la dispoziție și telefonic la nr. 0771737076.

Expert local Coordonare formare,

Expert local Grup țintă

prof. BOTOS ERZSÉBET-ERIKA

prof. NAGY ERIKA
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