
Bun venit!  Let’s present!

Erasmus+

Educație școlară / Înainte de termenele limită 



Ed. Școlară la un zoom distanță
Structura întâlnirii

1. E+ / Context, obiective și priorități
2. Mobilități ed. școlară (AC1)
3. Parteneriate pentru cooperare (AC2)

Q&A



Context / The bigger picture
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Spațiul European al educației

Planul de acțiune pentru educație digitală

Pactul Verde European

Context / The bigger picture



Context / Covid-19
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Obiectiv general

Erasmus+ sprijină, prin învățarea pe tot 
parcursul vieții, dezvoltarea educațională, 
profesională și personală a celor implicați în 
educație, formare, tineret și sport. 



Obiectiv specific

Erasmus+ promovează mobilitatea 
persoanelor și a grupurilor în scopul 
învățării, precum și cooperarea, calitatea, 
includerea și echitatea, excelența, 
creativitatea și inovarea la nivelul 
organizațiilor și al politicilor din 
domeniul educației și formării.



Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Priorități / Includere și diversitate



Priorități / Transformarea digitală
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Priorități / Green



Buget 2021-2027

26 mld Euro



90 mil Euro
16,5 mil Euro SE

Buget România 2021



1. Abordarea dezavantajelor in procesul de învățare, a 
părăsirii timpurii a școlii și a competențelor de bază 
scăzute;

2. Sprijinirea profesorilor, a directorilor de școli și a altor 
profesii didactice;

3. Dezvoltarea competenţelor cheie;

4. Promovarea unei abordări comprehensive în ceea ce 
privește predarea și învățarea limbilor străine;

Obiective specifice ed. școlară/ 1



5. Promovarea interesului și excelenței în știință, 
tehnologie, inginerie și matematică (STEM) și a 
abordarii STEAM;

6. Dezvoltarea unor sisteme de educație și îngrijire de 
înaltă calitate pentru copiii preşcolari;

7. Recunoașterea rezultatelor învățării pentru participanții 
la mobilitatile de învățare transfrontaliere.

Obiective specifice ed. școlară/ 2





2. Mobilități ed. Școlară

ACȚIUNEA CHEIE 1 – KA1
MOBILITATEA PENTRU ELEVII ȘI PERSONALUL DIN EDUCAȚIA 
ȘCOLARĂ



Ce ne propunem pentru această întâlnire ?

Ce este Acțiunea Cheie 1 (KA1)

Ce noutăți aduce noul format?

Cui se adresează? (proiecte pe termen scurt)

Cum se candidează?
Tips & tricks?



ACȚIUNEA CHEIE 1 – KA1
MOBILITATEA PENTRU ELEVII ȘI PERSONALUL DIN 

EDUCAȚIA ȘCOLARĂ

Sprijină organizațiile din domeniul educației școlare să
desfășoare activități de mobilitate în scopul învățării;

Susține o gamă largă de activități de învățare:
observare directă, cursuri, mobilități individuale și de grup pentru elevi,
invitarea experților în domeniu, găzduirea unor cadre didactice și
pedagogi în curs de formare, vizite pregătitoare;



ACTIUNEA CHEIE 1 – KA1
MOBILITATEA PENTRU ELEVII ȘI PERSONALUL DIN EDUCATIA ȘCOLARA

SCOPUL - să ofere oportunități de învățare și sprijin pentru 
internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a școlilor și a 
altor organizații din educatia școlară.

OBIECTIVELE

Consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării;

Creșterea calității predării și învățării;

Contribuția la crearea spațiului european al educației prin  
consolidarea capacității școlilor de a se angaja în schimburi 
și cooperare la nivel transfrontalier;



ACȚUNEA CHEIE 1 – KA1
MOBILITATEA PENTRU ELEVII ȘI PERSONALUL DIN EDUCAȚIA ȘCOLARĂ

1. Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a 
personalului 

2. Acreditări pentru mobilitatea elevilor și a  personalului

Organizațiile  mai pot adera la Program și fără a realiza o candidatură, prin:

 aderarea la un consorțiu de mobilitate Erasmus+ existent 

 găzduirea unor participanți din altă țară



ACTIUNEA CHEIE 1 – KA1
MOBILITATEA PENTRU ELEVII ȘI PERSONALUL DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ȘCOLAR
Noutati

Bugetul
Tipul acțiunilor

Durata
implementării

Tipologia
mobilităților

Abordarea
mobilităților

(virtual & blended)

Profilul participanțilorStandardele
de calitate

Prioritățile



Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a 
personalului

- Pentru organizațiile noi in context Erasmus+ sau pentru cele mici
care doresc să organizeze doar un număr limitat de mobilități;

- Candidatul redactează și depune cererea, semnează contractul, 
pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției
sale naționale;

- Activitățile sunt preponderent mobilități externe dar pot fi  și
activități care permit organizațiilor solicitante să invite/găzduiască 
în cadrul organizației experți sau cadre didactice în curs de 
formare;

- Implementarea activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni
trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus+



Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a 
personalului

Durata
proiectului

6-18 luni
Data de începerea a 

proiectului
se poate alege în intervalul

1 sept- 31 dec

Un singur proiect
per apel, 

per domeniu

Maxim 3 proiecte
finanțate în 5 ani

Maxim  30 de  
participanți



Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a 
personalului

Activități eligibile pentru personalul implicat în educația școlară

 Job shadowing  (2 - 60 de zile)
 Misiuni de predare (2 -365 de zile)
 Cursuri structurate (2 -30 de zile)

Participanți eligibili: 

personalul didactic, didactic auxiliar, directori, experți/specialiști , 
personal care lucrează în mod direct în educatia școlara și se află într-o 
relație contractuală cu instituția beneficiară a finanțării.



Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a 
personalului

Activități eligibile  pentru elevi

 Mobilitatea de grup (2 -30 de zile, minim  2 elevi/grup)  
( 1 profesor însoțitor la 7 elevi)

 Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării (10-29 de zile)

 Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării (30 - 365 zile)



Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a 
personalului

Alte activități eligibile

 Experți invitați (între 2 și 60 de zile) 

 Găzduirea unor profesori/pedagogi în curs de formare
(10 și 365 de zile)

(proaspăt absolvenții sunt eligibili în max. 12 luni de la  absolvire; finanțare este
acordată de către instituția de origine, instituția gazdă asigură derularea activității) 

 Vizite pregătitoare - nu sunt activități de sine stătătoare 
(limitarea duratei prin buget; max 3 participanți/vizită) 



CUM CANDIDEZ… în 7 pași

1. Crearea OID - cod de indentificare organizațională

2. Analiza nevoilor instituționale;

3. Ghidul Programului - Proiecte pe termen scurt/6-18 luni (pg.93-100 
EN);

Apelul National – condițiile naționale de candidatură

4. Platforma School Education Gateway  &  eTwinning 

5. Îndrumar de redactare a  candidaturii

6. Platforma de candidatură on-line (KA 122-proiecte de scurtă durată

7. Termen limită 11.05.2021 (ora 13,00, ora RO)



Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului
CANDIDATURA

Relevanța
(30p)

Calitatea elaborării
proiectului

(40 p)

Calitatea
măsurilor de 
monitorizare

( 30 de p)

Green

Digital 
Includere



Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului

Tips & tricks

Un proiect de succes este:
...documentat

…..colaborativ

…..autentic

.…realist

….. eficient



Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea elevilor și a personalului

Resurse Utile  

1. Crearea -OID

2. Ghidul Programului - Proiecte de mobilitate de scurtă durată 6-
18 luni ( pg 93-100)

3. Platforma School Education Gateway pentru identificare de 
cursuri/partener 

4. Platforma de candidatura

5. Indrumar de  redactare a  candidaturii



Contacte

Andra Dragomir – a
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3. Parteneriate pentru cooperare ed. 
școlară

Ce sunt?
Noutăți
Pentru cine?
Căutare parteneri
Cum candidez?
Tips & tricks



Parteneriate pentru cooperare - Noutăți

Permit organizațiilor participante să 

dobândească experiență în cooperarea 

internațională, să își consolideze capacitatea

și să realizeze produse inovatoare de înaltă 

calitate. 



Parteneriate pentru cooperare - Noutăți

Structură simplificată:

1. Parteneriate de cooperare

2. Parteneriate la scară mică



Parteneriate pentru cooperare - Noutăți

o format propunere de proiect;

o modalitatea de acordare a grantului;

o mobilitățile elevilor / profesorilor / personalului / membrilor

organizațiilor pot fi realizate în continuare în cadrul parteneriatelor KA2;

o participarea mai multor categorii de persoane la o mobilitate;

o durata unei mobilități;

o implicarea persoanelor cu oportunități reduse și sprijinul financiar

acordat prin Program acestei categorii;

o costuri excepționale (micșorarea cofinanțării);

o green travel



Parteneriate pentru cooperare – Pentru cine?

Organizații: şcoli, instituţii de ȋnvăţămȃnt universitar, autorităţi locale 

sau regionale cu rol ȋn educaţie, institute de cercetare, CJRAE, CCD-uri, ONG-

uri, muzee etc.

Persoane: elevi, profesori, personal didactic auxiliar, formatori, angajați 

în organizațiile participante; 

Parteneri asociați: sprijină promovarea și sustenabilitatea proiectului.



Parteneriate de cooperare (KA220-SCH)

Ce își propun: să crească relevanța și calitatea activităților lor, să dezvolte / consolideze

colaborările cu partenerii, să își dezvolte capacitatea organizațională

Caracteristici:
min. 3 organizații din 3 țări diferite participante la Program;

implicarea țărilor partenere – condiții;

durata: 12-36 luni;

același consorțiu de parteneri poate transmite doar o singură aplicație și la o singură AN

la termenul limită

mecanism de finanțare

valoare grant: min. 100000 Euro – max. 400000 Euro

termen limită: 20.05.2021 (ora 13 – ora României)



Parteneriate la scară mică (KA210-SCH)

Ce își propun: să atragă organizatiile nou-venite sau cu mai puțină experiență, să 
sprijine incluziunea grupurilor tință cu oportunități reduse și să  susțină cetățenia europeană 
activă/ dimensiunea europeană pe plan local.

Caracteristici: 
min. 2 organizații din 2 țări diferite participante la Program;

durata: 6-24 luni;

formatul de aplicație simplu;

termene limită: 20.05.2021 (data de începere: 1.11.2021-28.02.2022) și 

3.11.2021 (data de începere: 1.03-31.03.2022) – ora 13, ora României;

2 tipuri de grant acordate sub forma suma forfetara – 30000 Euro / 60000 Euro



Parteneriate pentru cooperare – Tips & tricks

o Căutare de parteneri utilizând platformele CE specifice domeniul 

ed.școlară (eTwinning și SEG);

o Corelarea obiectivelor, activităților și rezultatelor propuse;

o Abordarea priorităților europene în context național;

o Folosirea tuturor instrumentelor create de AN pentru sprijinirea 

aplicanților în etapa de scriere a propunerii:

-ghidul de completare a candidaturii: https://www.erasmusplus.ro/documente-

candidatura 

-webinarul și tutorialul de completare pas cu pas:  

https://www.erasmusplus.ro/webinare



Contacte
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Q&A



Transformăm România prin învăţare.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

anpcdefp.ro
erasmusplus.ro


