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CASA CORPULUI DIDACTIC OLT 

anunță organizarea selecţiei a 48 de participanți la Workshop-ul 

desfășurat în județul Olt,  regiunea Sud - Vest Oltenia, 

Activitatea 4.3 în cadrul proiectului POCU  

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED 

Cod SMIS 2014+: 118327 
 

 

 

I. INFORMAȚII PROIECT 

 

Ministerul  Educației (ME), în calitate de beneficiar,  în  parteneriat  cu CNPEE, cu 

Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din 

municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul 

Școlar al municipiului București,  implementează,    în perioada 15.11.2017 - 14.08.2022, proiectul 

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 

118327,cofinanțat  din  Fondul  Social  European  (FSE)  prin Programul Operațional Capital Uman 

2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe,  Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea 

și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 

preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. 



 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-cod SMIS 2014+:118327 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 

 

 

  

 

Obiectivul general este Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de 

aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la 

experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi 

gimnazial. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 

1. Obiectivul specific 1: Facilitarea unei abordări curriculare unitare şi coerente, centrate pe 

competenţe în rândul decidenţilor şi partenerilor educaţionali, în vederea asigurării de 

oportunităţi egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegraţi în 

programe de tip a doua şansă. 

2. Obiectivul specific 2: Promovarea unor abordări didactice centrate pe competenţe prin 

elaborarea şi utilizarea de resurse educaţionale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a 

noului curriculum pentru învăţământul primar şi gimnazial. 

3. Obiectivul specific 3: Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul 

primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competenţe cheie, în acord cu 

noul curriculum și adaptarea activităţilor de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, 

inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar. 

4. Obiectivul specific 4: Creşterea calităţii şi relevanţei activităţilor din şcoli cu populaţie 

vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii, prin implementarea de proiecte 

inovative centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie a cel puţin 2500 de elevi, în contexte de 

învăţare curriculare şi extracurriculare stimulative și motivationale. 

5. Obiectivul specific 5: Realizarea de cercetări şi studii tematice privind aplicarea noului 

curriculum din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi sprijinirea elevilor care aparţin 

grupurilor vulnerabile. 

 

II.OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE 

 

Obiectul anunțului de selecție se referă la ocuparea a 47  de locuri pentru județul Olt, 

regiunea Sud – Vest Oltenia, la Workshop-ul organizat în cadrul activității A4.3 Informarea 

decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți 

privind actualizarea curriculumului național a proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE 

DESCHISĂ pentru toți” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 .  

 

În vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare, Casa Corpului 

Didactic Olt,  organizează selecţie, în  această etapă, în cadrul proiectului  „CURRICULUM 

RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, pentru ocuparea 

locurilor alocate pentru județul Olt, la Workshop-ul organizat în cadrul activității A4.3 Informarea 

decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți 

privind actualizarea curriculumului național: 
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Tabel 1 - Tabel centralizator participanți pentru județul Olt 

Nr. 
crt 

(Sub)activitatea nr. și denumire 
Număr 

participanți 

Durata 
(sub)act
ivității 

Nr.ore/ 
participant 

Data/Locația 

1.  

A4-Pilotarea unor strategii integrate 
de sprijin a elevilor din grupuri 
vulnerabile/A.4.3. - Informarea 
decidenților de politici educaționale, 
experților și partenerilor educaționali 
relevanți privind actualizarea 
curriculumului național 

50, dintre 
care 48 fac 

obiectul 
selecției 

1 zi 

8 ore (4 
ore 

online/sinc
ron și 4 ore 

față în 
față) 

08.04.2022 
 

Casa Corpului Didactic 
Olt 

Total participanți 50 

 

 

PARTICIPANȚI 

La workshop vor participa: 

1. 48 de persoane selectate 

a) Personal didactic din învățământul preuniversitar: 

- Personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în 

aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național – inspectori 

școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai inspectoratului 

școlar sau casei corpului didactic etc.; 

- Cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, experți în dezvoltare 

curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în 

format digital), care fac parte din grupul țintă al proiectului; 

b) Reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor relevante pentru educație, 

reprezentanți ai asociațiilor de părinți/sindicate din învățământ/alți specialiști în educație, care 

fac parte din grupul țintă al proiectului; 

 

2. 2 persoane desemnate: 

c) 1 lector/speaker (cadre didactice din învățământul universitar) desemnate; 

d) Reprezentanți ai echipei centrale, regionale, locale (experți CRED).  
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III. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU PARTICIPANȚII LA WORKSHOP-URI 

 

1. Participanți la workshop-uri 

 

Nr
. 

crt 
(Sub)activitatea nr. și denumire 

Denumir
ea 

postului 

Num
ăr 
parti
cipa
nți 

Durata 
(sub)a
ctivită

ții 

Nr.ore 
 

Data/Locația de 
desfășurare a 

activității 

1.  

A4-Pilotarea unor strategii 
integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vulnerabile/A.4.3. - 
Informarea decidenților de politici 
educaționale, experților și 
partenerilor educaționali relevanți 
privind actualizarea curriculumului 
național 

Particip

anți la 

worksh

op 

50, 
dintre 
care 

48 fac 
obiect

ul 
selecț

iei 

1 zi 

8 ore  
(4 ore 

online/sincr
on și 4 ore 

față în față) 

08.04.2022 
 

Casa Corpului 
Didactic Olt 

 

a) Descrierea  activităților  conform  cererii  de  finanțare:    

Pe durata derulării workshop-ului, 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, în care se va urmări 

valorificarea experienței și expertizei participanților. De asemenea, lectorii/speakerii vor 

facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la 

posibilele arii de cooperare. 

 

b) Descrierea  sarcinilor/atribuțiilor:   

Denumire post 

vacant/expert 
Sarcini/Atribuții specifice  

Participant la 
workshop 

- Participă la workshop pe întreaga perioadă de derulare; 
- Completează documentele aferente activității, respectiv: 

- Cerere de înscriere 
- Formularul de înregistrare individuală a participanților; 
- Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal; 
- Tabelul de prezență la workshop; 
- Tabelul cu beneficiarii de masă și coffee break; 
- Chestionar feedback workshop 

 

c) Criterii de selecție: 

a) 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); 
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b) Autori de manuale școlare sau de alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format 

digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel 

primar și gimnazial (ISCED 1-2); 

c) Autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru 

activități de adaptare curriculară; 

d) 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 cadre didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile 

menționate mai sus, în ordinea înscrierii și a numărului de locuri disponibile. 

 Este eligibilă participarea la workshop-uri 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 unui sau mai multor 
indicatori ai proiectului. 
  
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

  

      În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare și ale Metodologiei de 

organizare și desfășurare a workshop-urilor în cadrul activității  A.4.3. - Informarea 

decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind 

actualizarea curriculumului național în procesul de recrutare și  selecție a participanților, 

dosarul de înscriere la selecţie va conține, în ordinea de mai jos, următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere ca participant la workshop; 

b) Formular de înregistrare individuală a participanților; 

c) Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

d) Copie CI/BI; 

e) Adeverință sau declarație pe propria 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 non-guvernamentale” sau „experiență în monitorizarea 

implementării curriculumului național”. 

 

 

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

 
   Candidații vor depune documentele completate și semnate la  sediul Casei Corpului 

Didactic Olt sau le vor transmite (format pdf.) pe adresa de e-mail ccd.olt@educred.ro,  până la 

data de 06.04.2022, ora 12.00.  

Persoanele care depun candidatura în format electronic au obligația de a depune 

documentele originale până la începerea workshop-ului. 

mailto:ccd.olt@educred.ro
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Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  

și  cele incomplete, vor fi respinse. 

Rezultatul selecției va fi publicat pe site-ul Casei Corpului Didactic Olt în data de 

06.04.2022, ora 16.00.  
 

 

VIII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL SELECŢIEI:  

 

Perioada Activitatea 

28.03.2022 - 06.04.2022 

de luni până vineri, în 

intervalul orar 9.00 – 15.00 

Depunerea candidaturilor 

06.04.2022 Verificarea documentelor 

06.04.2022 Afișarea rezultatelor selecției  

 

Eventualele clarificări la prezentul anunț de selecție pot fi solicitate la adresa de e-

mail ccd.olt@educred.ro. 

 

Afișat astăzi, 28.03.2022, ora 15.00 

 

 

 

Coordonator partener Casa Corpului Didactic Olt, 

Director, Daniela NICOLESCU 
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