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CĂTRE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ILFOV

În atenția
CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Referitor la: Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea
participării la programul de formare continuă, RED - Resurse educaționale digitale: realizare,
utilizare, evaluare. Formare nivel 2
Casa Corpului Didactic București a lansat un nou apel de selecție, în cadrul proiectului
CRED, pentru programul de formare continuă, RED - Resurse educaționale digitale: realizare,
utilizare, evaluare. Formare nivel 2
Vă rugăm să asigurați informarea tuturor unităților de învățământ din rețeaua școlară a
Municipiului București și a județului Ilfov, referitor la procesul de selecție a cadrelor didactice
pentru programul de formare continuă RED - Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare,
evaluare. Formare nivel 2.
Având în vedere contextul actual, considerăm o mare oportunitate pentru fiecare cadru didactic
participarea la acest curs desfășurat în format online, având alocate 50 de ore (desfășurate 24 sincron
și 26 asincron, platforma online) și 12 de credite profesionale transferabile. Menționăm că în cadrul
cursului sunt abordate tehnici de lucru și metode colaborative bazate pe aplicații online, utile în
realizarea, utilizarea și evaluarea de resurse educaționale digitale.
Cursul este gratuit, se desfășoară în perioada 9 mai - 27 iunie 2022 și se adresează cadrelor
didactice din învățământul primar și gimnazial.
CRITERII DE SELECȚIE:
a. Cadru didactic în unităţile de învăţământ de stat şi particular acreditate, nivel primar/gimnazial,
inclusiv învăţământul special;
b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitatea postului/angajat pe perioadă
determinată (suplinitor), care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
c. Personal cu funcții de îndrumare și control, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial,
care a deținut aceste funcții în ultimii doi ani școlari:
 inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori şcolari de specialitate;
 profesori metodisti ai inspectoratelor şcolare şi/sau ai caselor corpului didactic;
 membri ai consiliilor consultative pe discipline;
 cadre didactice responsabile ale comisiilor metodice cu caracter permanent constituite la
nivelul unităților de învățământ, respectiv comisia pentru curriculum;
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d. Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care predau în
învățământul gimnazial, care deţin competențe digitale și care nu au participat la activităţile de
formare din cadrul proiectului CRED.
Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE RED
(9 mai-27 iunie 2022) (click pe linkul formularului).
Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care ►predau în
învăţământul gimnazial, care ►detin competențe digitale şi care ►nu au participat la activităţile
de formare din cadrul proiectului CRED.
Termen de înscriere: 11.04.2022.
DOSARUL CURSANTULUI va conține următoarele documentele de înscriere, SCANATE
ÎNTR-UN SINGUR PDF, ÎN ACEASTĂ ORDINE:
1. CERERE DE ÎNSCRIERE - Anexa 1;
2. FORMULAR GRUP ȚINTĂ - Anexa 8 (nu se trece nimic la Data intrării în operațiune),
Atentie la nivelul studiilor ISCED bifat, să fie conform ultimei forme de învățământ
absolvită, ISCED 3 - înv. liceal, ISCED 4 - înv. postliceal, ISCED 5 - înv. superior de scurtă
durată 2 ani, ISCED 6 - înv. licență/ lungă durată, ISCED 7- înv. postuniversitar/ master,
ISCED 8 - doctorat);
3. ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Anexa 3;
4. DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE PARTICIPARE LA CURS ȘI FINALIZARE Anexa 5;
5. COPIE CI/ BI;
6. COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE;
7. COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE;
8. COPIE DIPLOMĂ LICENȚĂ;
9. ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CARE
REZULTĂ:
● FUNCȚIA DIDACTICĂ,
● SPECIALIZAREA,
● FAPTUL CĂ PREDĂ LA NIVELUL GIMNAZIAL/ PRIMAR
● VECHIMEA,
● GRADUL DIDACTIC,
● STATUTUL (TITULAR/SUPLINITOR)
● FUNCȚIE DE CONDUCERE (DIRECTOR/ DIRECTOR ADJUNCT/ MEMBRU
CONSILIU ADMINISTRAȚIE)
Coordonator Partener CCD București,
prof. Nicoleta BRICIU

Expert regional coordonator grup țintă,
prof. dr. Iliana DUMITRESCU
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