
    

Apel pentru cadre didactice din învățământul preșcolar sau primar 

Institutul Intercultural Timișoara selectează în perioada 26-31 martie 2019 cadre didactice din învățământul 

preșcolar și primar, pentru participarea în cadrul proiectului Consiliului Europei cu titlul „Competențe pentru 

cultură democratică și dialog intercultural” (Competences for Democratic Culture and Intercultural Dialogue), 

care se va desfășura în perioada aprilie-mai 2019. 

În cadrul proiectului cadrele didactice vor contribui la testarea unui ansamblu de descriptori de competenţe, 

prin observarea comportamentelor copiilor cu vârsta sub 10 ani, în cadrul unor activități educaționale. 

Încurajăm înscrierea la acest proiect a cadrelor didactice active în învățământul preșcolar și primar de stat sau 

privat, din orice localitate, care sunt motivate și interesate să înțeleagă mai bine procesul de dezvoltare a 

competențelor necesare într-o societate democratică în rândul copiilor de grădiniță și al elevilor sub 10 ani. La 

finalul proiectului participanții vor primi un certificat care confirmă implicarea în proiectul Competențe pentru 

Cultură Democratică al Consiliului Europei. 

Pentru pregătirea cadrelor didactice se va utiliza un modul de pregătire pe o platformă online. 

Rugăm cadrele didactice interesate să se înscrie până în 31 martie inclusiv, parcurgând următorii pași: 

1. Accesați https://edu.intercultural.ro/login/signup.php și vă creați un cont pe platformă, cu nume de 

utilizator și parolă.  

2. Veți primi pe email un mesaj de confirmare a creării contului. 

3. Vă autentificați pe platformă cu contul nou creat. 

4. Selectați din lista modulul CCD - Descriptori copii. 

5. Vi se va cere o cheie de înscriere, doar prima oară când accesați cursul. Această cheie este: 
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6. Veți primi pe email un mesaj de confirmare a accesului la acest modul. 

7. Cu numele de utilizator și parola create veți putea oricând accesa modulul și realiza sarcinile descrise acolo. 

 

Mai multe detalii despre Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică sunt disponibile la 

adresa www.ccd.intercultural.ro. Pentru clarificări ne puteți contacta la e-mail oana.bajka@intercultural.ro 

sau 0751011141, persoană de contact Oana Bajka. 

Cu respect, 
Oana Bajka 
Coordonatoare proiecte  
Institutul Intercultural Timișoara 
www.ccd.intercultural.ro 
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