
Eveniment de multiplicare

Profesorul+ și beneficiile
proiectelor Erasmus+



EUROED
• Asociaţie non - guvernamentală, non - profit, 

înfiinţată în 1992 cu sprijinul Consiliului 
Britanic şi al Fundaţiei Soros

• Prima şcoală particulară din Iaşi, 1996

• EuroEd activează în domenii precum: 

programe de educaţie, formare continuă, 

societatea civilă,  drepturile omului, politici 

publice, tineret, legislaţie, cultură şi 

dezvoltare durabilă.

• EuroEd a primit peste 8 distintii internationale 

si detine Diploma de Excelenţă în Educatie 
oferita de Primaria Municipiului Iaşi + de 4 ori
declarata Scoala Europeana



CURSURI

• Cursuri acreditate de limbi straine

• Stagii de perfectionare pentru profesorii 

din învatamântul preuniversitar

• Cursuri de orientare/calificare/dezvoltare 

profesionala



GRADINITA SI 
SCOALA 
PRIMARA

• Are o tradiţie de 22/20 ani în învăţământul 

preşcolar si scolar, parcurs marcat de 

realizări, satisfaţii, lecţii învăţate și 

proiecte educaţionale de excepție.



PROIECTE 
NATIONALE 
SI 
INTERNATIONALE

• Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte 
naționale și internaționale implementate cu 
succes.

• Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări 
interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

• Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi 
şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.



Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru
educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020.

Dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR, bani cu
ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni vor putea
câștiga experiență și avea acces la studii, formare și
voluntariat în străinătate.

Erasmus+ își propune să contribuie la îndeplinirea
obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere
economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune,
precum și ale cadrului strategic ET2020 pentru educație și
formare.

www.erasmusplus.ro

http://www.erasmusplus.ro/


Obiective Erasmus+

• Reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor

• Promovarea învățământului pentru adulți, în special 
în domeniul noilor competențe și în cel al 
competențelor cerute pe piața muncii

• Încurajarea participării tinerilor la viața democratică 
europeană

• Sprijinirea inovării, cooperării și reformei

• Reducerea abandonului școlar

• Promovarea cooperării și mobilității cu țările 
partenere ale UE



Oportunităţi pentru personal didactic și 

nedidactic

• Actiunea Cheie 1 - Mobilități- Educaţie 

şcolară 

• Actiunea Cheie 2 – Parteneriate 

strategice – Educaţie şcolară 



1. Educaţie şcolară - mobilități

CE presupune?

• Pentru cei interesaţi de dezvoltarea profesională, 
schimb de experienţă şi transfer de bune practici.

• Dobândirea de cunoştinte şi competenţe inclusiv 
invăţarea limbilor străine sau aprofundarea 
competenţelor ICT pentru profesioniştii implicaţi in 
domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar.

Cum?

• Erasmus + permite dezvoltarea personalului prin 
participarea la activităţi relevante ce au loc în altă 
ţară decât ţara de origine. Activităţile ce pot fi 
realizate: activităţi de predare şi formare continuă 
(curs structurat şi sau activităţi de job-shadowing)

Pentru cine?

• Profesori, directori, bibliotecari din domeniul şcolar 
(pre-primar, primar, secundar) din instituţiile statelor 
membre participante la program.



1. Educaţie şcolară - mobilități

Principalele etape de implementare tratate în ghid 
sunt: realizarea activităţilor pregătitoare anterior 
mobilităţii, implementarea mobilităţilor din proiect, 
evaluare și follow- up. 

Activitatea de mobilitate reprezintă inima proiectului. 
Astfel, detaliile planificării mobilităţii sunt foarte 
importante, iar de succesul ei depinde calitatea 
rezultatelor obţinute.

CE sunt mobilitatile? 

Mobilităţile presupun deplasarile participanţilor 
(personalul) la locaţia de derulare a cursurilor de 
formare/ la instituţia gazdă a activităţilor de ”job –
shadowing”/activităţilor de predare și cuprind toate 
activităţile de învăţare desfășurate (cursurile de 
formare/ misiunile de observare activităţile de predare). 



1. Educaţie şcolară - mobilități: IMPACT

Participanţi: îmbunătăţirea competenţelor în tematica proiectului/domeniul 

curricular, a competenţelor lingvistice, creșterea motivaţiei de implicare în 

diverse activităţi, o mai bună înţelegere a unor concepte, o mai bună înţelegere 

a nevoilor unor grupuri dezavantajate, schimbări de atitudini, îmbunătăţirea 

abilităţilor de predare, abilităti în utilizarea TIC, competente manageriale.

Grup ţintă (elevi/adulţi): achizitii noi ale elevilor la diferite discipline de studiu: 

cunoştinte, atitudini, valori; creșterea motivaţiei de implicare în diverse activităţi, 

schimbari de atitudine, achiziţii/îmbunătăţirea abilităţilor sociale și îmbunătăţirea 

frecvenţei la școală și a rezultatelor școlare;

Instituţie: creșterea capacităţii de a opera la nivel local/naţional/european, 

însușirea unor metode, abordări inovatoare de interacţiune cu anumite grupuri 

ţintă, grupuri dezavantajate, îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice și 

ale personalului de formare; mai multă deschidere/ sinergii cu organizaţii active 

la nivel european

Comunitate: conștientizarea problemelor în comunitate și efecte de 

îmbunătăţire, iniţiative viitoare;

La nivel european: colaborări ulterioare, valorizare și multiplicare a rezultatelor 

obţinute. 



2. Educaţie şcolară – parteneriate strategice

Ce sunt aceste tipuri de proiecte?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să 

sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici 

inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul 

promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului 

de experienţă la nivel european.

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, 

proiectele pot fi de două tipuri:

Proiecte pentru susţinerea schimbului de bune practici –
proiecte fără produse intelectuale, ce se axează pe procesul de 

învățare și pe activități în sine. Acest tip de proiect oferă posibilitatea 

organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și 

confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea 

rezultate tangibile.

Proiecte pentru susţinerea inovării – proiecte ce își propun să 

dezvolte produse intelectuale inovatoare și/sau să ofere o diseminare și 

exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja 

existente.



2. Ce tipuri de proiecte se pot depune pe
domeniul școlar?

1. Proiecte de parteneriat strategic care implică doar şcoli

2. Proiecte de parteneriat strategic care promovează cooperarea 

ȋntre autorităţi locale/regionale

3. Proiecte de parteneriat strategic ȋn care sunt implicate 

instituţii/organizaţii care desfăşoară activităţi ȋn domeniul şcolar, 

cât și alte tipuri de organizații (şcoli, instituţii de ȋnvăţămȃnt 

universitar, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, 

institute de cercetare, CCD-uri, ONG-uri, etc); (proiecte pentru 

susţinerea schimbului de bune practici / proiecte pentru 

susţinerea inovării)

4.Proiecte de parteneriat strategic cross-sectoriale cu impact 

predominant pe domeniul şcolar. (proiecte pentru susţinerea 

schimbului de bune practici / proiecte pentru susţinerea inovării)



2. Ce tipuri de activități se pot realiza?

 Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în 

aplicare de practici inovatoare privind:

• noi programe de învățământ, cursuri, materiale și instrumente 

de învățare; 

• metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare;

• instrumente și metode pentru profesionalizarea și dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice

 Schimbul de experiență și bune practici, desfășurarea de 

activități de învățare reciprocă și ateliere de lucru.

 Efectuarea de cercetare comună, sondaje, studii și analize.

 Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și 

competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele 

europene și naționale de calificare și cu ajutorul instrumentelor 

de validare ale UE.



PASI IN DEPUNEREA UNUI PROIECT ERASMUS+.

1. Obținerea Codului de Identificare a Participantului

2. Identificarea nevoilor institutionale si a grupului tinta vizat

3. Brainstorming idei de proiecte si activitati inovatoare

4. Construirea echipei de lucru

5. Consultarea Ghidului Programului Erasmus+ si alegerea

tipului de program

6. Descarcarea documentelor de candidatura

https://www.erasmusplus.ro/cum-incep
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura


PASI IN DEPUNEREA UNUI PROIECT ERASMUS+.

7. Identificarea partenerilor

Pentru căutarea de școli partenere pot fi utilizate următoarele 
instrumente:
- eTwinning
- School Education Gateway (SEG) disponibil în limba engleză și 
în limba română

8. Colaborarea cu echipa de lucru in redactarea cererii de 
finantare

9. Depunerea cererii de finantare

10. Urmarirea informarilor din partea Agentiei nationale

11. Raspuns pozitiv = FELICITARI ! Si spor in implementare

Raspuns negative = NU RENUNTA! Esti cu un pas mai
aproape de aprobarea proiectului dorit. 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/index.htm
http://www.anpcdefp.ro/


CE CUPRINDE CEREREA DE FINANTARE ERASMUS+

1. Descrierea parteneriatului implicat

2. Descrierea contextului in care se propune proiectul

3. Stabilirea obiectivelor SMART ale proiectului

4. Descrierea grupului tinta si a nevoilor acestora

5. Descrierea activitatilor si produselor ce doresc a fi realizate

6. Identificarea aspectelor inovatoare si valoarea adaugata pe care 
proiectul o poate aduce

7. Realizarea unui plan de management si implementare

8. Realizarea unui plan de promovare/diseminare si asigurare a 
sustenabilitatii proiectului

9. Preconizarea impactului pe care proiectul il poate aduce

10. Realizarea unui plan de monitorizare si evaluare a proiectului



Monitorizarea și asigurarea calității în 
proiectele Erasmus+

Proiect Erasmus+

Comisie calitate :  1 staff management + 1 staff dezvoltator/formator + 1 membru grup tinta

Management

Administrativ/ 
Financiar

Comunicare

Diseminare & 
Exploatare

Monitorizare & 
asigurarea

calitatii

Intalniri de 
proiect

Planificarea
intalnirii

Agenda/ 
documente

suport

Colaborare
echipa

Rezultate
obtinute

Produse
intelectuale

Metodologie
dezvoltare

Grup tinta

Produse
realizate

Pilotare/ Impact

Activitati
formare

Planificarea / 
Inregistrare

Agenda / 
Documente

formare

Activitatea de 
formare

Rezultate/ 
Impact/ 

Feedback

Evenimente
multiplicare

Planificare / 
Agenda

Informatii
transmise

Grup tinta

Rezultate / 
Impact/ 

feedback



Instrumente monitorizare/calitate

 Plan de management + plan financiar

 Sistem de comunicare

 Plan diseminare & exploatare

 Evaluare activitati diseminare si grup tinta implicat

 Plan monitorizare si asigurare a calitatii

 Formular evaluare intalniri de proiect

 Metodologie dezvoltare produse intelectuale

 Pilotare + Formular evaluare produse intelectuale

 Metodologie organizare activitati formare

 Formular evaluare activitati formare

 Formular evaluare evenimente multiplicare



MITURI si IDEI PRECONCEPUTE 

Nu am experienta, nu particip.

Suntem o scoala mica, nu putem face 

fata.

Nu cunosc limba engleza, nu particip.

Doar profesorii de limba engleza sunt 

implicati.

Nu am suficient timp liber, nu particip.

Birocratie e prea mare in proiecte.

Nu am curaj, teama de nou, nu particip.

Proiectele sunt un timp pierdut pentru 

elevi sau profesori.



BENEFICIILE PROIECTELOR ERASMUS+

 Fiecare proiect este o oportunitate de învăţare 

pentru cei implicaţi – profesori, elevi, director de 

şcoală.

 Fiecare dintre participanţii la proiecte are de învăţat 

şi de câştigat în acelaşi timp. 

 Proiectele europene aduc noi cunoştinţe, noi 

capacităţi, schimb de idei, transfer de practici 

creative, acces la noi materiale didactice, 

exersarea şi perfecţionarea limbilor străine în 

contexte reale.

 Proiectele dezvolta motivarea, dorinta de implicare 

si setea de nou si descoperire. 

 Proiectele dezvolta comunicarea si colaborarea. 


