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Proiectul ”Curriculum Relevant,Educație Deschisă pentru toți” – CRED 

”Atelierele CRED – bune practice în educație” 

 
Vineri, 18 iunie 2021, s-a desfășurat la Casa Corpului Didactic Hunedoara, Workshopu-ul cu tema 

„Generații în schimbare în sistemul de învățământ din România” susținut de doamna lector univ. dr. Simona 

ADAM din cadrul Universității de Vest Timișoare, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, la 

sediul CCD Hunedoara, sala 109, între orele 9- 17. Workshopu-ul este organizat în cadrul proiectului 

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” și este unui din seria celor 90 de workshop-uri 

„Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate la nivel național, pe parcursul a doi ani școlari.  

În deschiderea workshop-ului, din partea Ministerului Educației, domnul Liviu DAN a susținut o 

prezentare a proiectului CRED. 

La activități au participat 50 de persoane, organizate în câte două grupe a câte 25 persoane, pentru a 

respecta cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual. Din grupul 

țintă au făcut parte: doamna inspector școlar general adjunct, viceprimarul Municipiului Deva, inspectori 

școlari, directori, directori adjuncți, personal didactic din învățământul primar și gimnazial – formatori, 

autori de manuale școlare, autori de resurse educaționale deschise. 

Evenimentul a avut un caracter interactiv, în care s-a urmărit valorificarea experienței și expertizei 

participanților în dezbateri despre profesorii care „fac diferența”, elevii nativi digitali şi  

provocările învățământului centrat pe elev. 

Teme abordate în cadrul atelierelor: 

1. Nativi și imigranți digitali în sistemul de învățământ – generațiile X, Y și Z – cum facem față diferențelor 

generaționale? 

2. Ce înseamnă să fii un bun profesor? Cum ne formăm identitatea profesională? Cum putem să ne schimbăm 

abordarea didactică? 

3. Diversitatea din sala de clasă și provocările acesteia: stereotipuri, prejudecăți și etichetare socială – cum 

putem să evităm aceste capcane? 

Participanții au completat un chestionar de feedback în care au apreciat calitatea științifică a workshop-

ului ca fiind excelentă/foarte bună, iar organizarea evenimentului a fost considerată foarte bună. 

Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul 

educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei 

Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Se implementează la nivel național și are 12 

parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului 

Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare. 
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