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Platforma CRED  

a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” 
 

 Platforma creată în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți. Formare nivel II” are funcții multiple în care sunt incluse următoarele: accesarea 

unor prezentări online pe diferite teme de curs, inițierea și participarea la webinare online 

interactive, înregistrarea numărului de persoane care s-au conectat pe platformă, acces la 

modele de bune practici publicate pe platformă sau pe pagina de Facebook „proiectul CRED”.  

Din septembrie 2019, când a început derularea cursurilor în cadrul proiectului „CRED-

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” și 

„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ 

gimnazial” în județul Suceava s-au desfășurat activități de formare cu 251 de cadre didactice în 

seriile 1,2,3 învățământ primar și 230 cadre didactice în seriile 1,2,3,4 gimnaziu. Cei 481 de 

profesori formați în cadrul cursurilor oferite prin proiectul CRED au create conturi pe platforma 

proiectului și au acces la funcțiile oferite de aceasta, în afara accesului la prezentările și 

informațiile referitoare strict la cursurile de formare care constituie baza acestui proiect.  

Datorită accesului deja realizat la platforma CRED, aceste cadre didactice pot deveni 

persoane resursă pentru accesarea platformei CRED și inițierea de activități online în unitățile 

școlare din care provin.  

Platforma CRED oferă o serie de facilități pentru organizarea de activități de învățare 

online de către profesorii participanți la cursul „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți. Formare nivel II”: 

- Posibilitatea de a-și păstra conturile educred.ro și de a le utiliza și după încheierea  

cursurilor; 

- Facilități de accesare a aplicației Google Classroom ; 

- Oportunitatea de inițiere a unor webinare/cursuri online prin accesul liber la aplicația 

ZOOM din interiorul platformei CRED; 

- Posibilitatea de a invita elevii să participe la activitățile online (prin transmiterea 

unei invitații prin e-mail, cuprinzând link-ul și parola aferente evenimentului inițiat 

de profesor); 

- Capacitatea de comunicare directă, în timp real cu elevii care răspund la invitația 

transmisă via internet.  
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Oportunitățile oferite de platforma CRED sunt completate de portalul Digital pe 

Educred.ro, digital.educred.ro, unde sunt sintetizate informațiile referitoare la site-urile, 

platformele și aplicațiile care oferă spațiu de lucru virtual cu posibilități de a fi valorificate în 

învățarea online. Aplicațiile și platformele respective sunt clasificate și prezentate structurat, 

cu scurte informări referitoare la funcționalitățile acestora și posibilitățile de valorificare în 

învățarea online, însoțite de asemenea de link-urile corespunzătoare și de tutoriale online cu 

instrucțiuni clare de utilizare. 

Alte instrumente dezvoltate pe platforma CRED pentru personalul didactic / didactic 

auxiliar, directori unități de învățământ:  

- www.educred.ro, www.ise.ro sau Facebook – Proiectul CRED, YouTube Educred 

- resurse educaționale deschise (RED) utile cadrelor didactice care proiectează și 

desfășoară activități online cu elevii; 

- o secțiune specială dedicată comunităților de învățare în care fiecare profesor poate 

primi sau oferi idei, experiențe și resurse digitale de învățare colaborativă; 

- o serie de webinare organizate în cadrul proiectului CRED, cu prezentări și instrucțiuni 

clare de utilizare a unor programe, aplicații și instrumente de lucru și de predare online: 

Teams/Office365, Google Meet, Youtube live, Zoom, Livresq, Webex, Google Classroom, Moodle 

pentru învățarea colaborativă, Whiteboard, Sway, Paint 3D. Înregistrările webinarelor sunt 

acesibile pe canalul YouTubeEducred.  

Resursele enumerate mai sus pot fi accesate și valorificate pentru realizarea de activități 

de învățare online. 

 
 

Echipa CRED 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.educred.ro/
http://www.ise.ro/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Proiectul-CRED-265274661062902/
https://www.youtube.com/channel/UCjSOWpUXcxc21JiwwY3_Pcg

