Nr. 3860/CRED/B/08.06.2021
CĂTRE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ILFOV
În atenția
CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Referitor la: Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial din județul Ilfov, în vederea
participării la activitățile de tip workshop organizate în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant,
educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial
Casa Corpului Didactic Ilfov lansează apel de selecție, în cadrul proiectului CRED, pentru activitatea
A4.3. lnformarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți
privind actualizarea curriculumului național, constând în organizarea de workshopuri cu următoarele
obiective specifice:
● informarea actorilor școlari cu privire la rezultatele diferitelor activități dezvoltate în cadrul proiectului
CRED,
● promovarea unor exemple de bune practici în aplicarea curriculumului şcolar centrat pe competenţe, cu
focalizare pe categorii de elevi în risc (elevi din mediul rural, elevi care provin din familii dezavantajate
socio-economic, elevi romi, elevi cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale),
● informarea actorilor relevanți cu privire la elemente de noutate (politici, strategii, metodologii etc.),
promovate la nivelul sistemului educaţional românesc, în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii,
● facilitarea schimburilor de experiență/know-how între diferite categorii de actori școlari, cu relevanță
pentru derularea de activităţi educaționale în contexte formale şi nonformale, centrate pe dezvoltarea
competenţelor cheie.
Vă rugăm să asigurați informarea tuturor unităților de învățământ din rețeaua școlară a județului
Ilfov, referitor la procesul de selecție a cadrelor didactice în cadrul proiectului CRED, pentru activități de
tip workshop.
Workshopul se desfășoară în regim gratuit, în data de 16 iunie 2021, și se adresează cadrelor didactice
din învățământul primar și gimnazial.
DATA
16 iunie 2021

LOCUL DESFĂȘURĂRII
CENTRUL CULTURAL ION
MANU OTOPENI
FORMULAR ÎNSCRIERE PENTRU
16.06.2021

JUD.

DOMENIUL TEMATIC

IF

1. Strategii și experiențe de abordări
integrate relevante pentru dezvoltarea
competențelor cheie în rândul elevilor
2. Bune practici în dezvoltarea ofertei de
curriculum la decizia școlii în
învățământul primar și gimnazial
Lectori: Loredana Tudor, Camelia Staiculescu

Înscrierea se realizează online, prin completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE din tabelul de mai sus.
Termen de înscriere: 11.06.2021.
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CRITERII DE SELECȚIE a participanților:
- 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: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate
mai sus.
Este eligibilă participarea la workshopuri 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 unuia sau a mai multor indicatori ai proiectului.

1.
2.
3.
4.
5.

Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă:
Cerere de înscriere ca participant la workshop;
Formular de înregistrare individuală a participanților;
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Copie CI/BI;
Adeverinţă sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să
corespundă criteriilor de selecție, respectiv ”expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare
sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)” sau ”reprezentanți ai organizațiilor
nonguvernamentale” sau ” experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

În cadrul workshopului, participanții selectați se vor familiariza cu ariile de intervenție și rezultatele
obținute până în prezent în cadrul proiectului și vor participa la activități de învățare pe tematici relevante
pentru implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. Evenimentul va avea un caracter
interactiv, urmărindu-se valorificarea experienței și expertizei participanților. De asemenea, formatul va
facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer al unor bune practici și la posibile arii de
cooperare.
Pentru participarea la workshop, participanții vor primi adeverință de participare.
Vă așteptăm!
Director CCD Ilfov,
Expert local coordonator formare IF,
prof. Florin Petrescu

Expert regional
coordonator grup țintă,
prof. dr. Iliana DUMITRESCU
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ANEXA 1
Cerere de înscriere ca participant la workshop
Subsemnatul/subsemnata _____________________________________________________

Instituția în care îmi desfășor activitatea: _________________________________________
______________________________________________________________________________
Localitatea____________________________________Judeţul/Sector____________________
Telefon: ____________________E-mail ___________________________________________
vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la workshopul cu temele: Strategii și experiențe de abordări
integrate relevante pentru dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor; Bune practici în dezvoltarea
ofertei de curriculum la decizia școlii în învățământul primar și gimnazial, organizat de Casa Corpului
Didactic Ilfov, în calitate de:

☐ Expert în dezvoltare curriculară
☐ Autor de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale
☐ Autor de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru
adaptare curriculară;

activități de

☐ Participant la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice
relevante pentru implementarea noului Curriculum național
☐ Reprezentant ONG
Funcție de conducere: ☐DA ☐NU

Data,

Semnătura,
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ANEXA 2 – Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 20142020
Cod SMIS proiect:

118327

Axă prioritară:

AP 6

Titlu proiect:

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

OIR/OI responsabil:

OIPOCU

Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]
Data intrării în operațiune:

……………………………………………..

CNP:

…………………………………………

Zonă:
Urban
Rural
Localizare

geografică:

Regiune:

………………………………………..

Județ:

…………………………………………

Unitate teritorial administrativă: ……………….
Gen:
Masculin
Feminin
Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani
Categoria de Grup Țintă din care face parte:
Experți in dezvoltarea curriculara, autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice (inclusiv în format
digital)
Experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv
în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului
pentru învățământul
preuniversitar de nivel primar și gimnazial(...)
Personalul partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
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Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare
Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED
Persoană dezavantajată:

DA
NU

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus
Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

……………………
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Data:

Data:

……………………

………………….

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt
prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistrare individuală și nu sunt
comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor
legale în vigoare.
PRECIZARE:
La rubrica” Categoria de Grup Țintă din care face parte” se va completa una dintre următoarele două opțiuni,
în funcție de categoria din care face parte participantul:
- Experți in dezvoltarea curriculara, autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice (inclusiv în
format digital)
- Personalul partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG
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ANEXA 3
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/subsemnata (nume,prenume) ……………………………..............………........., domiciliat/ă în
localitatea.........................., Str ................................................ , nr. ........, bloc......., ap.
.........., judeţul......................................., posesor al BI/CI seria........., Nr...................., eliberat de
......................................................

la

data

de............................,

CNP.............................................................., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele cu caracter personal rezultate din prezenta declaraţie sau din actele/copiile actelor
depuse pentru înscrierea workshop-ul organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului
„CRED (CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți)”- Cod SMIS: 2014+:118327.
Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu respectarea prevederilor
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 129/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 102/2005, precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, transpusă în
legislaţia naţională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 (Publicată in Monitorul Oficial numărul 651 din data
de 26 iulie 2018).
În eventualitatea în care sunt fotografiat sau filmat în timpul sesiunilor de formare sau a altor activități
ale proiectului, SUNT/ NU SUNT de acord cu folosirea imaginii mele în scopul promovării bunelor practici CRED
către publicul larg.

Data,

Semnătura,
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AGENDA WORKSHOP

8.30 - 9.00 - primirea, înregistrarea participanților
9.00 – 9.30 – prezentarea proiectului CRED
9.30 -10.45 - SESIUNE 1 – SPEAKER
10.45 – 11.00 - pauza de cafea
11.00 – 12.30 – SESIUNE 2 – SPEAKER
12.30 – 14,00 - prânz
14.00 – 15.00 - SESIUNE 3 – SPEAKER
15.00 – 15.15 – pauza de cafea
15.15 – 16.45 – SESIUNE 4 - SPEAKER
16.45 – 17.00 - Concluzii, feed-back.

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

