
  
 

   
 
 
  
 

 
   

 
 

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

 
Eveniment online 

”Formarea CRED: oportunități, provocări și beneficii” 
Joi, 11 iunie 2020, 13:00 – 15:00 

Contul de Facebook ”Proiectul CRED” 
 

 
Evenimentul online ”Formarea CRED: oportunități, provocări și beneficii” este transmis live, 
pe contul de Facebook ”Proiectul CRED”, fiind adresat cadrelor didactice din România 
interesate în a participa la programe de formare moderne, actuale, care corespund nevoilor 
lor reale de dezvoltare profesională (și nu numai).  
 
Este un eveniment în cadrul căruia cadrele didactice din România vor afla de ce merită să fii 
cursant CRED.  
 
1. Denumire eveniment: Formarea CRED - oportunități, provocări și beneficii. 

 
2. Dată și oră desfășurare: joi, 11 iunie 2020, 13:00 – 15:00. 
 
3. Loc: contul de Facebook ”Proiectul CRED”, live. 
 
4. Moderatori:  
 

 Nicoleta MIRCEA – Expert coordonator implementare formare proiect CRED  
 Ciprian FARTUȘNIC - Coordonator Partener în cadrul proiectului CRED 

 
5. Formatori CRED – speakeri în cadrul evenimentului: 
 

 Mirela BARCAN – învățământ primar, Focșani 
 Cristina Iuliana IACOB - învățământ gimnazial, Buzău 
 Andra Manuela IONESCU - învățământ gimnazial, Galați 
 Anca Daniela MOLDOVAN - învățământ primar, Mureș 
 Emilia MUREȘAN - învățământ primar, Cluj 
 Nicoleta STĂNICĂ - învățământ primar, București – Ilfov 
 Manuela Nicoleta STÎNGĂ – învățământ gimnazial, Harghita* 
 Alina TĂRCHILĂ – învățământ primar, Sibiu 

 
*Doamna Stîngă participă la eveniment, joi, live, numai în intervalul orar 13:00 – 13:30.  
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6. În cadrul evenimentului online, va interveni și un cursant CRED.  
 
Acest lucru nu este menționat pe afișul evenimentului, este un element-surpriză, anunțat 
doar în cadrul evenimentului (cel mai probabil, la început).  
 
Cursantul CRED este Mihaela BRADEA, profesor de chimie la Liceul cu program sportiv din 
Galați. Doamna Profesoară Bradea ne va împărtăși cum a fost pentru ea experiența formării 
în CRED: cu ce gânduri/așteptări a pornit la drum, care erau nevoile ei în materie de 
formare, dacă acestea i-au fost îndeplinite, care este plus valoarea pe care i-a adus-o 
participarea la formarea CRED, dacă aplică sau nu la clasă ceea ce a învățat în CRED etc. 
 
7. Concept eveniment/Obiective 
 
Cu ce mesaje/informații vrem să plece acasă cei care asistă la eveniment: 
 

a. Proiectul CRED oferă programe de formare acreditate, adaptate nevoilor 
reale/actuale ale cadrelor didactice, atât din perspectiva implementării 
curriculum-ului, cât și din cea a formării/dezvoltării competențelor cheie digitale, 
esențiale în vederea desfășurării activităților didactice în perioada pe care o 
traversăm (și nu numai); 

b. Proiectul CRED are formatori foarte buni, profesori ce sunt adevărați 
profesioniști, talentați, creativi, implicați, dedicați. Nu în ultimul rând, cu o 
mare capacitate de adaptare; 

c. Datorită modului flexibil în care este gândit și implementat, proiectul CRED 
oferă formatorilor săi un grad de libertate îndeajuns de mare încât aceștia să își 
poată structura singuri propriile scenarii de formare, în funcție de nevoile 
fiecărei grupe de formare; 

d. Informații despre modul în care formatorii CRED s-au adaptat noului context de 
predare-învățare-evaluare, exclusiv online. Cum au reușit aceștia să ”mute” în 
online interacțiunea, dinamismul și energia caracteristice offline-ului. 

 
8. Modul de desfășurare a evenimentului  

 
Evenimentul online este unul interactiv, dinamic. 

 
Astfel, pe baza temelor lansate în discuție/dezbatere de către moderatori, Formatorii CRED-
speakeri vor interveni de mai multe ori în cadrul evenimentului (nu vor avea, niciunul, o 
singură intervenție, ”în bloc”, pe o singură temă). 
 
Întregul eveniment este deci un dialog, o interacțiune.  
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Se stabilește o legătură între diversele subiecte discutate, un răspuns influențează modul în 
care este abordată următoarea intervenție etc. 
 
Cei care asistă la eveniment au posibilitatea de a pune întrebări, în scris, în secțiunea 
dedicată acestui tip de interacțiune. Deci, chiar dacă în moduri diferite, suntem cu toții în 
dialog, interacționăm în cadrul evenimentului.  
 
Astfel, la sfârșitul evenimentului, în cadrul sesiunii ”Întrebări&Răspunsuri”, gazdele CRED 
vor răspunde live la întrebările selectate, pe parcursul întregului eveniment, de către 
colegul nostru din echipa CRED, George PATAKI, Expert Organizare Implementare Formare.  
 
Referitor la acele întrebări cărora nu li se va răspunde live, din motive de timp: acestea pot 
fi trimise, ulterior, de către cei interesați, pe adresa de mail contact@educred.ro. Evident, 
tot ulterior, membrii echipei CRED vor răspunde acestor mesaje/întrebări. 
 
La începutul evenimentului, vor fi anunțate de către moderatori:  

 
 Obiectivele pe care le avem în vedere prin organizarea acestui eveniment, tipul de 

informații cu care vrem să plece participanții de la eveniment; 
 

 Structura propriu-zisă a evenimentului: mai multe teme aduse în discuție de către 
moderatori, mai multe intervenții ale formatorilor, interacțiune, dinamism etc.; 

 
 Elementul-surpriză al evenimentului: intervenția live a unui cursant CRED;  

 
 Modul în care se desfășoară evenimentul: în afară de moderatori, de formatorii 

CRED – speakeri și de cursantul CRED – toți ceilalți ”participanți” asistă la eveniment, 
dar pot interveni în secțiunea dedicată acestui tip de interacțiune;  

 
 Informații despre sesiunea de Întrebări&Răspunsuri de la sfârșitul evenimentului 

(durată și număr aproximativ de întrebări cărora li se va răspunde live, posibilitatea 
de a trimite întrebări, ulterior, pe adresa de mail contact@educred.ro etc.);  

 
 Alte informații de tip organizatoric. 
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