
 
 

a)  Denumire  expert:     Expert curriculum 
b)  Număr posturi vacante 1 
c)  Perioada  estimată  pentru  

derularea  activității:   Conform anunțului de selecție 

d)  Descrierea  activităților  
conform  cererii  de  
finanțare: 

 
Descriere pe http://www.ise.ro/cred 

e)  Descrierea  
sarcinilor/atribuţiilor 

• Participa la diferite stadii de realizare a documentului de politici 
educaționale Repere pentru proiectarea si actualizarea 
curriculumului național, metodologiei privind dezvoltarea 
curriculumului la decizia școlii, metodologiei programului „A doua 
sansa” și metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la 
decizia școlii, urmarind reflectarea problemelor specifice educatiei 
incluzive; 

• Ccoordonează grupurile de lucru pe discipline și domenii de 
activitate, responsabile de elaborarea ghidurilor metodologice: 
repartizează sarcinile în cadrul grupurilor, urmăreşte realizările 
sarcinilor asumate de membrii colectivului coordonat, oferă 
feedback la versiunile intermediare și finale ale ghidurilor, 
facilitează comunicarea între grupurile de lucru pe discipline și 
domenii de activitate; 

• Facilitează accesul la surse de documentare și la bune practici 
relevante pentru elaborarea ghidurilor metodologice; 

• Contribuie la stabilirea reperelor pentru dezvoltarea resurselor 
educaționale deschise si in diferite stadii de dezvoltare a platformei 
CRED; 

• Contribuie la realizarea/validarea de resurse educaționale deschise; 
• Contribuie la elaborarea unui document intern de lucru care oferă 

repere pentru proiectarea si implementarea disciplinelor opționale 
integrate; 

• Coordonează elaborarea și promovarea programelor pentru 
discipline opționale integrate (inclusiv A doua sansa); 

• Contribuie la stabilirea cadrului de pilotare a unor strategii integrate 
(adaptare curriculară și intervenții complementare) de sprijin a 
elevilor din grupuri vulnerabile; 

• Contribuie la documentarea strategiilor integrate (adaptare 
curriculară și intervenții complementare) folosite pentru sprijinirea 
elevilor din grupuri vulnerabile și identificarea bunelor practici; 

• Contribuie la derularea programului de formare al cadrelor 
didactice asigurând  suport pentru formarea formatorilor și a 
formabililor. 

• Contribuie la realizarea activității A4 asigurand asistență și suport 
pentru pilotarea de curriculum și pentru identificarea de bune 
practici educaționale. 

• Contribuie la evaluarea competentelor absolventilor clasei a IV-a; 
• Contribuie in diferitele stadii de realizare a cercetarilor tematice 

(alegerea temei, elaborarea designului de cercetare, colectarea 
datelor, interpretarea datelor, formularea recomandarilor) și 
valorificarea rezultatelor de cercetare. 

• Contribuie la alte sarcini corelate cu activitățile în care este 



implicat, la decizia coordonatorului partener CNPEE 
 

f)  Cerințe/competențe necesare 
(fără a se limita la): 

a. pregătirea de specialitate: 
• studii superioare; 
• cunoștințe de operare pe calculator (MS Office, Excel,Word, Power Point 

etc); 
• cunoaşterea activităţilor şi proceselor specifice științelor educației 

b.   experiență: 
• 5_ ani în educație/stiințele educației. 

c. dificultate: 
• post complex care necesita o persoana cu gândire analitică și sintetică, cu 

capacitate de decizie și de rezolvare a problemelor cu nivel înalt de 
dificultate, promptă, cu spirit de organizare dezvoltat. 

g)  Constituie avantaje: • Studii superioare  
• Experienta in proiectele finantate din fonduri structurale 
• Cunoastere a sistemului educational national prin participarea la proiecte 

educationale care au implicat utilizarea tehnologiei/resurselor educationale deschise 
in educație 

 
h)  Abilități: • moralitate, sociabilitate, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane; 

• putere de convingere pentru a coordona efortul şi a asigura cooperarea 
celorlalţi; 

• capacitate de comunicare scrisă şi verbală; 
• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de 

stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute.. 
 


