
O 6 APR ZOt1 

INTRARE 1 IESIRE NR. ~1.};2; 

CĂTRE, 

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNNERSIT AR DIN JUDEŢUL ILFOV 

(DE STAT ŞI PARTICULAR ACREDITATE), NIVEL GIMNAZIAL 

În atenţia Doamnei/Domnului Director 
Ref. la: selecţie cadre didactice din învăţământul gimnazial, în vederea participării la 
cursul de formare profesională continuă - "CRED - Curriculum relevant, educaţie 
deschisă pentru toţi". Formare nivel II- învăţământ gimnazial. 

Având în vedere adresa nr. 3515/CRED/B/02.04.2021 , înregistrată la ISJ Ilfov cu nr. 
4170/06.04.2021 , vă anunţăm că se lansează un nou apel de selecţie, în cadrul proiectului 
CRED, pentru cadre didactice din învăţământul gimnazial (de stat şi particular) din judeţul 
Ilfov care nu au participat până acum şi care au următoarele specializări: 

):> Limba şi literatura română 
):> Limba şi literaturafranceză 
):> Matematică 

):> Fizică 

):> Chimie 
):> Biologie 
):> Istorie 

):> Geografie 
):> Educaţie social 
):> Religie 
):> Educaţie fiZică şi sport 
):> Educaţie tehnologică 

):> TIC 

În acest sens, vă rugăm să ne transmiteţi personalul didactic din unitatea dumneavoastră de 
învăţământ care: 

-a participat până acum la programul de formare CRED (seriile 1-7); 
- nu a participat şi îndeplineşte criteriile de eligibilitate (încadrare nivel gimnazial, 

cel puţin certificat de definitivat) . 

CRITERII DE SELECŢIE : 

a. Cadru didactic în unităţile de învăţământ de stat şi particular acreditate, nivel 
gimnazial; 

b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puţin 

definitivarea în învăţământ; 

c. Personal cu funcţii de conducere, cadru didactic în învăţământul gimnazial, care a 
deţinut funcţii de conducere în ultimii 2 ani şcolari : 

- directori/directori adjuncţi din unităţi de învăţământ; 
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- membri ai Consiliului de Administraţie; 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

- inspector şcolari generali/generali adjuncţi/inspectori şcolari ; 

- personal didactic cu experienţă managerială specific în domeniul educaţiei; 

- consilieri în cadrul CJRAE care predau în unităţile de învăţământ de nivel gimnazial. 

Tabelul ataşat va fi completat şi va fi transmis letric, asumat prin ştampilă, dar şi în 
format excel la adresele de email cristina.petre@educred.ro şi corina.mirescu@isjilfov.ro 
pânăjoi, 08.04.2021, ora 12.00. 

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, 

seu 

Inspector Şcolar General Adjunct, 

Prof. Cristina PETRE-GHIŢĂ 

~ 
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