
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

Nr. 1712 / 118327 CRED – CV / 25.04.2022 
 
ULTIMUL APEL 
Stimați Colegi Profesori, 
 
Vă aducem la cunoștință, că în perioada 09 mai – 08 iulie 2022 se va desfășura Seria 11 de 
formare în cadrul proiectului CRED – Curriculum relevant și educație deschisă pentru toți – 
învățământ gimnazial, exclusiv online. Cursul reprezintă o abilitare curriculară în vederea 
aplicării noilor programe școlare în învățământul gimnazial, dar vizează și aspecte specifice 
de metodica disciplinelor în condițiile activității online cu elevii. 
Cursul durează 120 de ore, din care 60 online sincron, adică webinarii cu prezență obligatorie 
(săptămânal câte două ședințe de maximum 4 ore) și 60 de ore offline, adică activitate de 
studiu individual, pregătirea și postarea temelor pe platforma dedicată. Evaluarea finală se 
realizează prin verificarea  portofoliului individual al fiecărui cursant de către comisia de 
evaluare fără prezența cursantului.   
Având în vedere numărul de locuri alocate județului Covasna, așteptăm înscrieri la toate 
disciplinele de la învățământul gimnazial: limba română, limba maghiară, limbi moderne 
(engleză, franceză, germană), matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, istorie, științe 
socio-umane, religie, educație muzicală, educație plastică, educație tehnologică, TIC. 
 
Pentru că timpul ne presează, vă rugăm să ne semnalați intenția de participare (numele și 

prenumele complet, unitatea de învățământ, specialitate, nr. telefon, adresa e-mail) prin e-

mail la adresa erika.botos@educred.ro până la 01 mai 2022, urmând să transmiteți dosarul 

scanat sau să-l depuneți la sediul IȘJ Covasna până la 04 mai 2022.  

Dosarul va conține următoarele documente (adunate într-o țiplă de plastic sau dosar 
plic, cu o pagină de gardă inscripționată cu numele și prenumele candidatului, 
denumirea unității școlare de proveniență și disciplina la care dorește să participle la 
formare): 
1. cerere de înscriere (anexa 1) 

2. formular de înregistrate grup ţintă, (anexa 8) 

3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (anexa 3) 

4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (anexa 4) 

5. copie CI/BI, 

6. copie certificat de naștere, 

7. copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui) 

8. copie diplomă de licenţă, 
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9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, 
specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de 
conducere (director/director adjunct, membru în Consiliul de Administrație, altă funcție 
de conducere în anul școlar 2019-2020, 2020-2021 sau curent). 
 
Formularele completate trebuie datate și semnate de către cadrul didactic! 
Vă rugăm, să printați toate documentele pe pagini separate (nu se acceptă față-verso!) și să 
respectați ordinea de așezare a documentelor în dosar!  
 
În anexă veți regăsi cele patru formulare de completat. 
 
După finalizarea cursului absolvenții au dreptul la o subvenție de 600 RON, pe care îi vor 
primi pe un cont bancar personal. 
  
Pentru informații suplimentare apelați prin e-mail sau telefonic expertul local coordonare 
formare Botos E.Erika (erika.botos@educred.ro, 0771737076). 
 
 
 

Expert local coordonare formare, 
prof. BOTOS ERZSÉBET ERIKA 
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