* *** *

*

*

** * **

lnstrumente St ruct urale
2014-2020

UN IUNEA EU ROPEANA

Nr.

33

/CRED/OT/GJ

6- I o( , '7l) 1<3

Catre,
Unitatile ~colare din judetul Gorj

in atentia doamnei/domnului Director
doamnei/domnului Responsabil cu dezvoltarea profesionala din unitatea ~colara
Referitor la: Adresa MEN nr. 1590/CRED/04.06.2019, privind Selecfia cadre/or didactice din
invafamontul primar din judeful Gorj, in vederea participarii la programul de formare continua
,,CRED - Curriculum relevant, educafie deschisa pentru tofi. Formare nivel II - invafamont primar",
acreditat de Casa Corpului Didactic Ott in cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATfE
DESCH/SA pentru tofi"- CRED"

Va rugam sa asigurati informarea tuturor cadrelor didactice titulare din 1nvatamantul
primar, din unitatea dumneavoastra 1n legatura cu selectia grupului tinta, a programului de
formare continua acreditat ,,CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti.
Formare nivel II - invatamant primar" cu durata de 120 ore, blended-learning, avand un numar
de 30 CPT.
Activitatea de formare a cadrelor didactice din 1nvatamantul primar, se va desfa~ura
1ncepand cu 1 septembrie 2019, 1n locatiile acreditate la nivelul judetului Gorj .
Prima etapa a procesului de selectie se va derula la nivelul unitatilor de 1nvatamant, prin
propunerea cadrelor didactice participante la curs de catre consilului profesoral ~i validarea
acestora 'in consiliul de administratie, 'in concordanta cu calendarul de selectie al grupului tinta
~i criteriile de selectiea grupului tinta, cadre didactice din 1nvatamantul primar prevazute 1n
Anexa 1 ~i Anexa 2.

Calendarul de seleqie a grupului tinta, cadre djdactice djn lnvatamdntul pdmar, se
gase~te Anexa 1, a prezentei adrese.
In cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti"CRED", Cod SMIS 2014+:118327, Casa Corpului Didactic Olt, este partener pentru Regiunea SudVest Oltenia.
intocmit,
Expert local grup tinta
a Corpului Didactic Gorj,
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