
CRED – CURRICULUM RELEVANT ȘI 
EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI

Casa Corpului Didactic „Csutak Vilmos” Covasna

2019



Titlul proiectului: „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

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

Beneficiarul proiectului: Ministerul Educației Naționale

Parteneri în cadrul proiectului: Institutul de Științe ale Educației, 8 Case ale Corpului Didactic, 2 Inspectorate 
Școlare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Cod SMIS 2014+:118327

Valoarea totală a contractului:  196.586.777,36 lei (din care 165.988.711,25 lei finanțare nerambursabilă, 
adică 84,435% din valoarea totală eligibilă)



• Începutul proiectului: 15.11.2017

• Finalul proiectului: 14.11.2021

• Obiectiv general: formarea cadrelor didactice din 
învățământul primar (15000) și gimnazial (40000) și 
elaborarea și validarea de Resurse Educaționale Deschise  

• 6 domenii de activitate, din care formarea – A 3



Grup țintă județul Covasna

CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Total

Limba română, 

limba maghiară, 

limbi moderne

Matematică, 

fizică, chimie, 

biologie

Total cadre 322 200 122

Mediul urban 154 95 59

Mediul rural 168 105 63



CRITERII DE SELECȚIE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ

• a) Cadru didactic titular în învățământul primar

• b) Cadru didactic titular care funcționează într-o unitate din mediul rural (minim 50%)

• c) Cadre didactice titulare din unități de învățământ situate în localități dezavantajate 
socio-economic

• d) Cadru didactic titular care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ

• e) Cadru didactic titular care, la momentul selecției, mai are cel puțin 5 ani până la 
încetarea activității didactice prin pensionare

• f) Director/director adjunct de unitate de învățământ, cadru didactic din învățământul 
primar

Notă: în condițiile în care numărul locurilor alocate nu poate fi ocupat cu cadre didactice 
titulare, pot fi selectate și cadre didactice calificate cu statut de suplinitor



STRUCTURA PROGRAMULUI DE FORMARE ACREDITAT

30 credite profesionale 
transferabile

60 ore 
față în 
față

60 ore 
on-line

120 ore 
blended
learning



Componentele 
programului de 

formare acreditat

Abordarea noului curriculum național pentru învățământul 
primar/gimnazial

Didactica de specialitate pentru disciplinele prevăzute în noile 
planuri-cadru pentru învățământul primar/gimnazial

Aspecte transversale (programe de tip „A doua șansă”; dezvoltare 
resurse educaționale deschise; consiliere și dezvoltare personală, 
cerințe educaționale speciale; managementul curriculum-ului)

Modul 

I

Modul 

II

Modul 

III



LOCAȚII ACREDITATE ÎN JUDEȚUL COVASNA

Liceul 
Tehnologic 
BARÓTI 

SZABÓ DÁVID

Baraolt

Liceul 
Tehnologic 

GÁBOR ÁRON

Tg. Secuiesc

Liceul 
Tehnologic 
PUSKÁS 
TIVADAR

Sf. Gheorghe



CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Data Activitatea

13.09.2019 Informarea unităților de învățământ și publicarea pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a 

calendarului și a criteriilor de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar

Până la 

20.09.2019

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar la propunerea consiliului profesoral și 

validarea în consiliul de administrație al unității de învățământ

Până la 

23.09.2019

Transmiterea de către unitatea de învățământ a listei cu cadrele didactice propuse, la IȘJ 

Covasna

24, 25, 26 

septembrie 2019

Depunerea la sediul CRED Covasna a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice 

selecționate după graficul stabilit de echipa de proiect

30.09.2019 –

02.09.2019

Anunțarea cursanților care vor începe formarea în Seria 2

07 octombrie 

2019

21 octombrie 

2019

Lansarea desfășurării cursurilor în grupe de câte 20-25 cadre didactice



ECHIPA DE FORMATORI ACREDITAȚI PENTRU GIMNAZIU

• NEMES IULIANA – limba și literatura română

• CORNEA ADRIANA – limba și literatura română

• KŐMÍVES NOÉMI – limba și literatura maghiară

• VASS CSILLA – matematică

• DEÁK ÉVA - matematică



ECHIPA DE PROIECT ÎN JUDEȚUL COVASNA

• ELCF / Expert local coordonare și formare – BOTOS ERZSÉBET ERIKA

• ELGT / Expert local grup țintă – NAGY ERIKA

• ELIC / Expert local implementare și certificare – FORRAI KRISZTINA 
LILLA

• ELIT / Expert local e-learning – INCZEFI JÓZSEF

• ELMR / Expert local monitorizare și raportare - ȘTEFU MARCELA



SPOR ȘI SUCCES!

Relații suplimentare

ELCF / BOTOS ERZSÉBET ERIKA / 0771737076 erika.botos@educred.ro 

ELGT / NAGY ERIKA / 0745149637 erika.nagy@educred.ro

ELIC / FORRAI KRISZTINA LILLA / 0753994709 szottya@yahoo.com


