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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) Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

c) Copie CI/BI; 

d) 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 Gorj sau le vor transmite (format pdf.) pe adresa de e-mail ccdgorj@educred.ro,  până 

la data de 03.06.2021, ora 12.00.  

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

documentele originale până la începerea workshop-ului. 
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