Nr. 2759/CRED/CJ/02.06.2021
Către toate unitățile de învățământ din județul Cluj (învățământ primar și gimnazial)
Ref.: A treia ediție a Selecției naționale de bune practici „Creatori de Educație“ 2021

Stimată doamnă/Stimate domnule director,
Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial
românesc „Creatori de Educație“, desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant,
Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a ajuns la a treia ediție. Suntem convinși că în
unitățile de învățământ există multe cadre didactice dedicate, valoroase prin ceea ce sunt și
prin ceea ce fac pentru copii. Dorim ca acest lucru să fie cunoscut, ca bunele practici din
județul Cluj să poată deveni modele la nivel național.
De aceea, vă rugăm să diseminați în rândul colegilor din unitatea de învățământ în
care vă desfășurați activitatea didactică invitația de a se înscrie în selecția desfășurată anul
acesta. Numele profesorilor înscriși în selecție este direct legat de școala în care aceștia își
desfășoară activitatea, ceea ce facilitează și promovarea unității de învățământ la nivelul
întregului sistem educațional românesc.
În cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” –
CRED POCU/254/6/20/118327 SMIS 2014+:118327, Casa Corpului Didactic Cluj are
calitatea de partener al Ministerului Educației, și, în această calitate, vă invităm să urmăriți
www.creatorideeducatie.ro, www.educred.ro sau Facebook – Proiectul CRED, pentru a fi la
curent cu evoluția fiecărei etape din cadrul selecției naționale de bune practici „Creatori de
Educație” – ediția 2021.
Pentru detalii privitoare la organizarea acestei ediții a Concursului ,,Creatori de
educație“, vă rugăm să consultați Regulamentul Concursului Creatori de educație – ediția a
III-a

disponibil

online,

la

adresa

https://www.creatorideeducatie.ro/regulament_selectie/regulament_selectie_2021/.
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Precizăm câteva repere, conform Regulamentului Concursului Creatori de
educație – ediția a III-a:
 Categorii de cadre didactice care pot participa
 Cadre didactice care aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel
primar/gimnazial și care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de
elevi cu care lucrează
 Cadre didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru
a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie
 Cadre didactice care își adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele
elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și
valorifica propriul potențial, inclusiv în contextul pandemiei cu noul coronavirus
 Cadre didactice care utilizează eficient/dezvoltă Resurse Educaționale Deschise
 Cadre didactice care facilitează accesul la educație pentru copii din medii
defavorizate, offline/online, prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să
reducă riscul de eșec școlar, inclusiv în contextul pandemiei cu noul coronavirus
 Înscrierea la concurs
 prin accesarea site-ului https://www.creatorideeducatie.ro/ și completarea
formularului
de
înscriere
https://docs.google.com/forms/d/1HSTEfXkFQCEcsKIi3MBHC6ZDAEZukcI56V3tp
r6YxU8/viewform?edit_requested=true
 Secțiunile selecției:
1. Trunchi comun
2. Curriculum la decizia școlii/interdisciplinar
3. Activități extracurriculare și extrașcolare
 Proiecte de bune practici eligibile
 Proiecte de bune practici realizate în ultimii 2 ani școlari (2019-2020, 2020-2021),
realizate atât online, cât și offline
 Proiecte noi realizate în contextul situației de urgență, în perioada de suspendare a
cursurilor
 Proiecte înscrise la prima ediție a concursului care nu au fost premiate (nu pot
participa/nu se pot reînscrie la cea de a III-a ediție a selecției ”Creatori de educație”
cele 100 de proiecte câștigătoare din primele două ediții ale selecției)
 Proiectele trebuie să fie originale, cu autor unic și să nu prezinte activități din cadrul
unor proiecte organizate/propuse și desfășurate de alți parteneri/entități
 Calendarul desfășurării Concursului
 Înscrierea propunerilor de bune practici: 23 aprilie – 14 iunie 2021;
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 Validarea online privind condițiile de eligibilitate a propunerilor: 14 iunie – 9 iulie
2021;
 Selecția modelelor de bune practici: 9 iulie – 13 august 2021.

Pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa Casei Corpului Didactic Cluj, prin persoana de contact
desemnată: Teodora Pop, asistent coordonator implementare și monitorizare
Email: teodora.pop@educred.ro, Telefon: 0264593945.

Director Casa Corpului Didactic Cluj,
Mihaela POPESCU
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