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Ministerul Educatiei Nationale (MEN), 1n calitate de beneficiar, 1n 
parteneriat cu lnstitutul de ~tiinte al Educatiei, cu Casele Corpului Didactic din 
judetele Boto~ani, Bra~ov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timi~ ~i din municipiul 
Bucure~ti, respectiv cu lnspectoratele ~colare Judetene la~i, Bihor ~i lnspectoratul 
~colar al municipiului Bucure~ti, implementeaza, 1n perioada 15.11.2017-
14.11.2021, proiectul ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti"
CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 ,cofinantat din Fondul Social European (FSE) 
prin Programul Operational Capital Uman 2014 2020, Ax.a prioritara 6: Educatie ~i 

competente, Prioritatea de investitii: 10.i Reducerea ~i prevenirea abandonului 
~colar timpuriu ~i promovarea accesului egal la invatamantul pre~colar, primar ~i 
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formate, nonformale ~i 
informale pentru reintegrarea in educatie ~i formare. 

Proiectul "Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti · CRED" este un 
proiect de anvergura pentru sistemul educational romanesc, fiind totodata eel mai 
important proiect al Ministerului Educatiei Nationale ce vizezaza 1nvatamantul 
preuniversitar. 

Proiectul i~i propune: 
• Proiectarea ~i derularea predarii-1nvatarii centrate pe formarea de 

competente 1n contextul noului cadru curricular national; 
• Facilitarea predari i-1nvatarii centrate pe elev, mai exact, facilitarea 1nvatarii 

astfel 1ncat sa permita ~i sa sprijine fiecare elev sa progreseze 1n 1nvatare; 
• Abilitarea curriculara/formarea a 55.000 cadre didactice din 1nvatamantul 

primar ~i gimnazial pentru o abordare metodologica centrata pe competente 
cheie, 1n acord cu noul curriculum ~i adaptarea activitatilor de 1nvatare la 
nevoile specifice ale f iecarui elev, inclusiv ale celor aflati 1n rise de abandon 
~colar; 

• Abordarea integrata (1n sensul realizarii conexiunilor cu viata reala) ~i 
inovatoare a noului cadru curricular, etc. 
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Activitatea de formare continua a cadrelor didactice este cea mai ampla activitate 
din proiect, avand un grup tinta de 55.000 cadre didactice din 1nvatamantul primar 
~i gimnazial. Astfel, fiecare cadru didactic participant la formare va parcurge 
activitatile unui program de formare acreditat cu un numar de 30 credite 
profesionale transferabile, ce va presupune 120 de ore de formare 1n sistem 
blended-learning (fata 1n fata si online). 
Tn vederea realizarii form~rii' cadrelor didactice la nivelul fiecarui judet, pentru 
etapa de pilotare a programelor de formare continua, la nivel national, Casele 
Corpului Didactic partenere, au postat 1n data de 27.08.2018, apelurile de selectie la 
nivelul regiunilor de dezvoltare pe care le reprezinta 1n proiect, precum ~i la nivelul 
fiecarui judet din regiune. 
Tn vederea asigurarii transparentei informatiilor, a unei comunicarii ~i publicitatii 
eficiente la nivelul proiectului, dar ~i a accesului egal la informatii, va rugam sa 
aprobati postarea pe site-ul tuturor lnspectoratelor ~cola re 
Judetene/lnspectoratul ~colar al Municipiului Bucure~ti precum ~i a Caselor 
Corpului Didactic a apelurilor de selectie a formatorilor de la nivelul regiunii ~i 
implicit al judetului. 
Casele Corpului Didactic,partenere 1n cadrul proiectului,din judetele 
Boto~ani, Bra~ov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timi~ ~i din municipiul Bucure~ti, vor 
transmite lnspectorilor ~colari Generali ~i Directorilor CCD, din judetele arondate 
regiunii de dezvoltare pe care o reprezinta 1n cadrul parteneriatului, informatiile ce 
vor fi postate pe site-urile institutionale. 
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