
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Nr. 2052/CRED/CJ/4.11.2019 

 

Către toate unitățile de învățământ din Regiunea Nord-Vest 

Stimați colaboratori, 

 

Vă transmitem mai jos mesajul Ministerului Educației Naționale privitor la 

consultarea publică pentru îmbunătățirea și completarea unor documente elaborate în cadrul 

proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 

2014+: 118327. Menționăm faptul că instituția noastră, Casa Corpului Didactic Cluj, este 

partener în acest proiect, rolul său fiind acela de a coordona activitățile la nivelul Regiunii 

Nord-Vest.   

 

 

 

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere 

pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind 

dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, 

elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – 

CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților 

A1.1(documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național) și 

A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat 

pe dezvoltarea competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți - CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul 

Institutului de Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale 

(MEN). 

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național promovează o 

concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la 

nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale 

sistemului educațional preuniversitar. 

Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe 

dezvoltarea competențelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED. 

https://www.educred.ro/stiri/documentul-de-politici-curriculare-repere-pentru-proiectarea-si-actualizarea-curriculumului-national-in-consultare-publica/
https://www.educred.ro/stiri/documentul-de-politici-curriculare-repere-pentru-proiectarea-si-actualizarea-curriculumului-national-in-consultare-publica/
https://www.educred.ro/stiri/o-noua-metodologie-privind-curriculumul-la-decizia-scolii-elaborata-in-cadrul-proiectului-cred-este-supusa-dezbaterii-publice/
https://www.educred.ro/stiri/o-noua-metodologie-privind-curriculumul-la-decizia-scolii-elaborata-in-cadrul-proiectului-cred-este-supusa-dezbaterii-publice/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă 

pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor. 

Feedback-ul poate fi transmis în două moduri, pentru fiecare dintre cele două documente: 

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) – feedback-ul 

poate fi trimis până în data de 8 noiembrie, inclusiv: 

 prin completarea unui chestionar 

online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea 

chestionarului durează aproximativ 15 minute.) 

 prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-

mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări. Click AICI, pentru 

a descărca documentul 

  

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea 

competențelor(A1.2) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 12 noiembrie, inclusiv: 

 prin completarea unui chestionar 

online: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii (Notă: Completar

ea chestionarului durează aproximativ 15 minute.) 

 prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-

mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări. Click AICI, pentru 

a descărca documentul 

 

 

 

Coordonator partener Nord-Vest, 

 

Director Casa Corpului Didactic Cluj, 

Mihaela POPESCU 
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