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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI. FORMARE 

NIVEL II - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

OMEN 3997/14.05.2019 

CURS ACREDITAT D.F.C. 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 
,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar’’ 

• Ordin de acreditare  

Învățământ primar OM: 3997/14.05.2019, valabil 5 ani 

Învățământ gimnazial OM: 4737/09.08.2019, valabil 5 

ani 

• Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul primar și gimnazial 

• Justificare (necesitate, 

utilitate) 

M.E.N. a inițiat acest proiect național de formare pentru 

învățământul preuniversitar în vederea adaptării procesului 

educativ la cerințele actuale ale societății în continuă 

dezvoltare 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
120 de ore, 30 de credite profesionale transferabile 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Prin activitățile desfășurate în cadrul programului de 

formare continuă acreditat, se urmărește 

formarea/dezvoltarea/exersarea competențelor precum: 

▪ înțelegerea și utilizarea modelului de proiectare 

curriculară pe competențe; 

▪ stabilirea relațiilor interdisciplinare/transdisciplinare în 

predare și învățare; 

▪ proiectarea contextelor și activităților de predare-învățare 

relevante pentru elevi, centrate pe dezvoltarea de 

competențe; 

▪ identificarea celor mai frecvente dificultăți în învățare ale 

elevilor; 

▪ utilizarea sarcinilor de evaluare semnificative pentru 

elevi, care să susțină măsurarea obiectivă a nivelului de  

performanță atins; 

▪ autoreflecția asupra propriei activități didactice (calitate, 

aspecte de îmbunătățit); 

▪ împărtășirea experiențelor didactice cu colegii care 

predau aceeași disciplină sau discipline din aceeași arie  

curriculară; 

▪ utilizarea resurselor de învățare variate pentru elevi, 
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inclusiv noi software și a resurselor educaționale deschise 

în scopul învățării; 

▪ alegerea/elaborarea unei programe pentru un opțional 

integrat. 

Programul de formare are o durată de 120 de ore, se 

desfășoară în sistem blended-learning (60 de ore față-în-

față ONLINE și 60 de ore online) și este structurat pe 3 

module, astfel: 

- Modulul 1 – Un nou curriculum național pentru 

învățământul primar/gimnazial – conceptualizări necesare 

(28 de ore, dintre care 16 ore față-în-față și 12 ore online); 

- Modulul 2 – Aplicarea noului curriculum național pentru 

învățământul primar/gimnazial. Disciplinele de studiu 

din perspectiva didacticii specialității (60 de ore, dintre 

care 28 de ore față-în-față și 32 de ore online); 

- Modulul 3 – Aspecte transversale în abordarea și 

implementarea curriculumului național (28 de ore, dintre 

care 12 ore față-în-față și 16 ore online). 

- Pentru evaluarea finală sunt alocate 4 ore. 

Calendarul programului: 2019-2021 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Portofoliul realizat pe platforma proiectului „Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Apostol Lidia-învățământ primar 

Neagu Ionel-învățământ primar 

Oprișan Mădălina-învățământ primar 

Simion Anișoara-învățământ primar 

Formatori acreditați pentru regiunea Sud-Muntenia 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist, Carmen Părpălea 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
25/grupă;  

• Costul programului/al 

activității 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – 

CRED, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 
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