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În atenția 

CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  

din MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și județul ILFOV 

 

REF. : Adresa nr. 3347/CRED/03.09.2020 - Selecție cadre didactice din învățământul 

primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă  

”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ 

primar” și  ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – 

învățământ gimnazial” 

Casa Corpului Didactic București lansează un nou apel de selecție, în cadrul proiectului 

CRED, pentru cadre didactice din învățământul primar și gimnazial care nu au depus dosar până 

acum.  

Având în vedere contextul actual și varietatea formelor de desfășurare a învățământului 

preuniversitar (online, hibrid și clasic), considerăm o mare oportunitate pentru fiecare cadru didactic 

participarea la acest curs desfășurat în format online, având alocate 120 de ore (desfășurate 

sincron și asincron, platforma online) și 30 de credite profesionale transferabile. Menționăm că 

în cadrul cursului sunt abordate tehnici de lucru și metode colaborative bazate pe aplicații 

online, utile în proiectarea și organizarea activității didactice. 

Cursul este gratuit, se desfășoară în perioada 28 septembrie – 13 decembrie 2020 și se 

adresează cadrelor didactice din: 

 Învățământul primar 

 Învățământul gimnazial: ►Limba și literatura română, ►Limba 

engleză, ►Matematică, ►Fizică, ►Chimie, ►Biologie, 

►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport 

Anexe: 

 Calendarul de selecție 

 Criterii de selecție 

 Anexa 4-1. Tabel centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru 

înscrierea la cursul „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. 

Formare nivel II – învățământ gimnazial” 

Director CCD București, 

Georgeta BOLOJAN 

Coordonator partener Regiunea București - Ilfov 
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Calendarul selecției grupului țintă, cadre didactice calificate 

 din învățământul gimnazial din municipiul București (disciplinele: ►Limba și literatura 

română, ►Limba engleză, ►Matematică, ►Fizică, ►Chimie, ►Biologie, ►Istorie, 

►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport) 

 din învățământul primar (mediu urban) și gimnazial (mediu rural și urban), județul Ilfov, 

(disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Matematică, ►Fizică, 

►Chimie, ►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport) 

 

 Informarea unităților de învățământ  și  publicarea pe site-urile CCD București,  ISMB, ISJ 

ILFOV, CCD ILFOV, a calendarului și a criteriilor de selecție a cadrelor didactice din 

învățământul gimnazial (București) și din învățământul primar (mediu urban), respectiv 

gimnazial (mediu urban și rural), jud. Ilfov. 

 Până la 10.09.2020 

 Selecția cadrelor didactice calificate din învățământul gimnazial (București) și din 

învățământul primar (mediu urban), respectiv gimnazial (mediu urban și rural), jud.Ilfov, la 

propunerea consiliului profesoral; validarea propunerilor în consiliul de administrație. 

Până la 16.09.2020 

 Transmiterea de către unitățile de învățământ a Anexei 4 (primar), respectiv a Anexei 4.1 

(gimnaziu) cu cadrele didactice selectate, în format scanat, semnat și ștampilat și în format 

editabil (Word) către experții locali grup-țintă, astfel: 

       Sectorul 1: Andrei Tania: tania.andrei@educred.ro 

       Sectorul 2: Chitcă Camelia: camelia.chitca@educred.ro 

       Sectorul 3: Rădoi Maria: maria.radoi@educred.ro 

       Sectorul 4: Stancu Gheorghe: gheorghe.stancu@educred.ro 

       Sectorul 5: Stroescu Marilena: marilena.stroescu@educred.ro 

       Sectorul 6: Bădescu Daniela: daniela.badescu@educred.ro 

       Județul Ilfov: Tatu Adina: adina.tatu@educred.ro 

 Până la 18.09.2020 

 Cadrele didactice selectate vor depune dosarul de înscriere la curs, la solicitarea expertului 

local grup-țintă, în momentul în care se organizează serii de formare. 

 

 Conținutul dosarului va fi comunicat pe adresa de email a cadrelor didactice selectate de 

către expertul local grup-țintă. 

 

 


